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తణుకు 

1) సౌదామినీము[ దాతురశాలయందు ముదింపంబడి 

(పకటింపంబడియె. 

-వెదటికూర్పు 100969 పతులు 

1910 
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చం, 

(శ్రీ 
[ నాంది ] 

బవరము, లగ నావ్యసన 4 నాధలు, టక్కరి కాం కమోసముల్ , 

'దెన్సలులుు భావు! లర్థ్గ్బుహి + తిండికినై పడుపొట్టు చింతలున్ , 

గవిసిజనాళ నెగ్క మొగి6 4 గాల్పుచునుండ, నుఖావహాంప్పున 

వ్యననిని బె (పోచినద 4 యాళున్రు మికు ముదం బొసం గెడు౯, 

(సాంధ్యంతమందు సూత ధారుండు)-__- పానుగంటి ల స్మీశరనిం 

హరాన్సగారిచే రచియింపంబడిన పదునెకండన నాకటము4వృద్ద 

వివాహా” మనుదానిని [బదగ్శనమునకు సిద్ధము చేసి వేగరమ్మని 

నటితో జెనీ బాలసేపెనడి. అబీమో యింకను రాలేదు. 

ఆండువారితో. బని యదిగో యన్న సొటువాసముుుగ డా. 
ఓ 

నటి_ప్ర వేశించి) ఇదిగో వచ్చివీని. గడియలు మాసములగుట యు. 

వవనిరహులపహీునం గాని రామనాొ,స్పి,శారివతె వయూావద టె ల (స్త్ర న 
9 దీ ర్తి | a లేర న 

రగు తమయెడ నెట్లు సిద్ధించు నో ఏ యకున్న ది. 

సూానీ| పహసనములు గె నాటకనూూడుటకొసన్ని యు నసిదము నేని 
అ 6౬ అ యఖ 

వచ్చితిన్లూ లేదో చెప్పుము, 

నటి---సమస్తము సిద్ధముగ నున్నది. సింగారించుకొనుట క్రించేమి రాజ 

లని 

ప్మాతములొ! రాణులా! చెలిక వెలా! రామశాొస్ర్రీగారున్న 

యవయనవపటుత్యము మఖుగుపటుచుకొనవబుయు వాచేకదా? 

కాంతేమ్మా సేరుసకు నువాసిసియి. దిగునంబూర్వ్యను వాసినియు? 

గదా! ఇంక రు దాతీనూలలు, విఘాతిపండ్డు, పొడుముబుట్ణలు 
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పలిశ తమాంగములు, వితంతు శేషములు, తిట్టు కొలు కావ 

లసివన్ని. 

సూ__-అబ్బా! నీవెప్పుడు పరవోస వియవును మా"టక గెన్తను గదా 

తే న్, అడ్డు లేనట్టి ఢాలయేకి 4 యంబుల్య) 

స లు థీ శాంతి గనక 

లా 4 నింగపోవు 

న బ్రయడంగువానిక్సి నెదు + గౌెన యతేంప, 

న--పోనిండ్కు శేనమితే| పలావినిని మారు మితఫెప్యులు. నావిదయ్యపు 

నొంతుకు మాస్వరము కలకంఠ స్వరము. 

నూ---వమిదెప్పుత్తు! వమిపరిహాసములు? 

న___పరిహాసము పరిహాసమనెదరు. పరిహాసజీవవమైన (పహసనమున కది 

యీ లేనియెడల నాడుట కేమున్న ది? 

సమా. గీ. కడుపు చక్క. లుగా ను థీ నెడలనిద్రి 

[పహసన౧బనితోంచిన 4 (గంధక లీత 

బహుళ శసద్బోధన సభా 4 న్యా వ్ర చేత 

దివ్య నాటక ములకింతం నో 

కావున సఖః నాటక రాజనములలొ'నిది యొకటియని నిర్భీతిగం 

జెప్పవచ్చును. 

న---నవ్వుమ్మాతీమా ర్యా ! గ గమ? 

వ నూనం వినా 4 మోసిశాంచినత లీ 

నలకించునదిబక్ల థ్రీ మొబకనవ్వు 

చమటయూూారి చిక బ్బు 4 సేకరించెడుతేం డి 

శాధశోదార్చ్పు డిం 4 ఛకునినవ్యు 

న్యపగత సౌఖ్యని + (దాహారకాముక 

(శమహార్కి సలచిన 4 రనుణినన్ర, 
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[శమవడి పని నేయు 4 స క్సేవకునిళ్ళర 

రమ, నుపసన్ను (డె 4 రాజునవ్వు 

య కర్క._శ గంథః రన ని 4 కాంతచి త్ర 

మునకువి శాంతి నిచ్చివో $ యినిబొనగ్భు 

నద్దివోస్య పధానకా 4 న్యంవునవ్వు 

కానహానంబు భూకల్స 4 క౦ంబుగా దె? 

నూ. దానికి సందేహ మేమి? 

న_అటులై న బిహోస వియురాలైన వారద్భస్పవంతు లేకద* 

నూ సచ్చీలలగు పత్రి న్రతేల చెట్టనట్రన ధన్యవురుషులతరు వాత. 

న_అయ్యా ? పరిహాస ప్రియలందటు. దశ్శీలలనియే  మిాయభి ప్రా 

యనా? 

సూ_సీ వ్రులోక మునందున్న ౦తవ అకొట్లు తలంచుటశెవండు సావానిం356 

గలండు? 

న. సమయోచితముఖన్గుతులలో మియనుపమాశ్ళనై దుష్యము నేనె 

అుగుదును. కాని పాపము! సితిమంతురాలగు కాంతమ్మ యేమి 

సుఖమనుభవించిన దో చెప్పుడు. 

గీ. వుట్టిపెకిగినశించిన 4 భూమియందు 

నడత యోగ్యతే(గల్లు నం శ త్రస్సుఖంబు 

బాందిభోనుండి ప్రాణము 4 లొను వెన్క 

చారలౌ కిక నాఖ్యంబుం 4 బడయగ ల్లి, 

కాలము కాం కలక మర లోకాలీతు నాలు. ఆంత యదృస్టు 

నంతు రా 'లచ్చటను "లేదు. 

న-__-ళొనాను. అనుభూ తములై న నుఖములు రెండు నద్భస్తము లే నుక 

నూ__కాంతమ్మపట్ల మ్యూతము నీనవ్వులాట చాలింవుము, 
నఎ-లజ్హాయు కుల క శేదము. గల్చించుకొని య్లుచేసెదను, కాని 
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రయయొక్క_సందేవొము మ్నాతము మారు విడం గొట్లనలయును. 

సూ అది యేది 

న___వితేంతూ ద్యా -హాూాపన్యాసము లిచ్చిన కాంతమ్మ నిష రాలేనా+? 

మోమతమున (్రీవునర్వి నాహాములు మంచివేనా*ీ 

నూ కాంతమ్మ శిషాగసరురాలు కాదని యామె పరమశతునైన 

ను బలుక లేండు. ఇత నీరెండనపశ్నముంగూర్చి నాకు యు కృ 

మని తోచినట్టు చెప్పెదను. విను, 

డ్ మంచియు. జె్లయు,న్లుటుకు4 మా-ద్యము థె ర్యము కాతరత్యమున్ 

గొంచెతేనంబు గొప్పయును 4 (గూరత ఇఖాంత్రియుం గల్లి లేమి ౪ 

క్కించి పరా_త్తీధర్మములం 4 గీలకముల్లహియించి, పోల్చిరూ;' 

వించుట సాధ్య, మొక్కొ-కని 4 'వేలుగ జేసి యెటుంగ శక్యమే! 

కం, ఇటనుండి కాంచనిమ్నం 

బటసిల-బడచూడనద యె 4 యత్యున్నతే మాం 

నటి! యకుటిల డృక్పటున్రల 

క్రీ) లేకాన్సించు(జుమ్మి థీ యిలసర్వంబున్ , 

న బడ్ తెగట్రిదే కాని పొముమూ[తము చాన లేదు. 

సూ ఏమి! ధర్శసూత్ము విచారణములో బడెతలుం కాము లేలవద్శి: 

నవి* 

న__నుజేమియు లేదు. నాసంశేయ సర్పము పు మిోతత్వ వాక, గద 

ఘాతము లేనియు. బనివేనినవికావనుచున్నా ను. 

సూ--అలాగుననా? కావలసిన యు తరము స్పన్టీకృతము కాలేదం 
యాయధ్ధి వే వించుచుంటివి? అశైనవిన. 

"తే గీ. సె గ్రరణీఘోరగు ప్పపా + పములు సేయు 

నారిగతిక౦ మంచిది 4 నూబునునువ్రు 



గా 

కాని దిధిషువుసరిరాదు 4 మానితగుణ 

ధన్యయా _బహ్న్మచాగివి 4 తంతువునకు, 

స! మంచి చెడ్డలును గుణాగుణములును దృఫ్య భడముం బి వమూఖణు 

నని యిప్పుకు విస్పష్టమైన | ఆర్యా! వట్ొకవూ'ఓ. కౌంతెల 
bre ల | 

a వ క్ G ముగాదె లామయగు కంల (బైన ర్రి( వాహూము మూప్యు ని 

చెప్ప, తాగ డుదురవస్థభోనుండి, లేశ మైన నిగ్భ్బంధము లే నప్పు 

కిని దిరుగణండి చేసికొనే దేమి? 

సూ--అట్లు సేయుట వ మధ్యమపతు ముకాని యు గేమపతు.ముగాదని యా 

చరణపూర్వక ముగం (బజరకు వెళ్లడి సేయుటకు. ఇటమహోను భావు 

రాలామమొక్క_. తెయకాదు. నారీఫ్రునర్యవాహోాప దేస్టలలో 

యోగులు కొందబ కు కాపంచుచున్నారు, [కియా పతికూల శ్ర గ్ ' 
బోధనము (పన్తుత కాలపు 'బాలవితంతువ్రల దుర్తశముచే గర 

గునవసీతకోములములగు నారియఃతఃకరణములను సూచించు 

చున్నది, 

న-_--చెప్పునది చేయకుండిన (నాచరణపూర్వకముగ:: ననెద శేమి? 

(నిరాచరణకూపముగ, నన్న. బాగుగ నుండదా? 

సూ.___నారిధికె న. భారముండును గాసి సీవితండవాదమునకు. దెంవు 

చేదు. అటయను క 
౧౧ 

చె న, ధనముబుద్ధి యు బలమును 4 ధారపోసి 

సరన న ఖీ ఎట 

చారిణి బ్రన్నాచారు లే + చాలువార్పు 
రాము శా స్ర్రైశతంబున్న 4 చేమిఫలము? 

(కిద్దణు నిష్క..మింతురు.) 





(శ్ర 

సంర ప హరో 
అధ 

ర్ భమాంకము. 

Mts Se 

(ప దకము:.గో దావరీతీరమున నెక (గామము. 

(పవేశము:--రామశాస్ర్రైయు, ముకుంద శా (స్ర్రైయు, 

వురుం_- తాతగారూ! కూకిశ్రానిచాని గహాసె మ యెల! 

రావు._-కూడినాకపోనవ్రట యేమి! కూడనచ్చుటక యియ్ తచ్చుకొకుం 

టినా! ధన ుక్కు_నగ నుండియా! ఒకట కాదు--నెండు కా 

దు--భుూయు కాదు నాలుగువేలు...కఅకులు.దూటబిళ్ల సు 

దీని తే డియెదాన బెట్టతినా! ఇది కాక సగల్మ క్రింద పదునాణు 

వందలు దీనియెడానం బెట్టెతినా! ఏమి? మాటలాడ వేమిః? 

ముకం. స్టితి నని పెక్టితి నని వలుషా అనుకొందు "రేల ఎవని 

కొణజరుం బితిరి, మాశకొఅకు మోరు "పెట్టుకొంటిరి. 

రామ _నాకొ అకు న్నా శాద్టముకొ అకు.-నాగొంతుక కారకుటకు 

బెట్టుకొంటిీని. మెడచుట్టు (దాంచుపామును--కత్తులజోను 

ను--చెబికుల రాట్టమును--- 

ముకుం_--తమ కిప్పుడు తెలిసినది. తమ్మ వథమకళ[తము నశించినతరు 

వాత సంచయనదినమువనే కాదా, శే గ నవాటికలొ 42! 

ముకుందశాొ స్త్రీ! తిరుగ గొంవ నిలువండినగాని |బతుకునా 

థార మేమియు లేదునుమా! చచ్చి స్వర్హ్వముననున్న యోంటులా 



2 వృద్ధని వాహము. 

లితో నెంతకాల మెంత సౌఖ్యముగ నెంతనిరంతర, పీనుము శో? 

గావురమును జేసితి నన, నదిగతించినయుత రకుణమున దాని 

స్థానమున మజియొక తె నిల్చి నశ్నాదుకొనినగాని నాతనున్చ 

స ను నిలువంబకుసాధనము "లేదని మొ 

రపరమం(తమిలో  ఇప్పుచాహ్మాపేనీపోదములందు, సంభావనకు 

వచ్చినబాహ ణులపాదములందు, నాపాదములందు( బడ లేదా? 

(దినములు జరుగనియవయ్యాఇంతలో బేలయబడగాడదయ్యా! 

యని వారు మిము) మందలింవ లేదా పరామర్శమునకు వచ్చి 

న పతినరునితోడను “బాబూ! నామాట నేమి చెప్పితిరి. మో 

రు నడుముకట్టుకొని ఇందులో నహమస్మియని యొకన్నిపెం గర్భ 

త్వము బెట్టకుండ విధ్యుక్రముగాం దంతు జరివినగాని నాద్వితీ 

యవివాహకర్శము నిర్వహించు నెత్తు లే”దనియు౪నీ దె వలోపము 

మాదో మి ెద్దళొడుకుదో యయినట్టుపాట్లు పడినంగాని యీ 

(బ్రహ్మత్య మోమెడకుం జుట్టుకొనుట తప్ప*' దనియును, మిరు 

చితతను బరిత్యజించి పలుకుచువచ్చిరి గాదా? అంతతొందర 

యప్వుడు పడినందులకం ఫల మిప్పూడు సిద్ధించినది. నేను కఠిన 

ముగ నడిగినం గోపము గాని వూ కీవయన్నున వివావా మెం 

దులకు? 

'రాను----ఈవయ న్నీవయ స్సని యిదివజకుం గూడ పలుమాజంటివి! 

నావయస్సు ఎంతని నీ వనుకొనుచున్నావు! 

ముకుంఎంత లేశేమి? వమూతాతగారిపంచశిఖల వేళ మారు (బహ్మ 

బారి గూరుచుండినారంటకాదా! 

గానము అవును, అయిన నేమి? మోతాత యసన్ధాయువుముండకొడుకు 

శావునం గడ లేరినాండుగాన్సి యతని కిన్సటివటకు జీవించియుండు 



(పథ నూంకమ్క 

నెడల వయస్సు డెబ్బదిరెండే కాడా? అతని దకుయ, నాగి 

దుర ఎ 

ముకుం కావున, మో కిప్పుడు డెబ్బదియేడా? అబ్బో! 

రామ--అభ్బో! యందు వేల డెబ్బదియేడేం ద్లేమంత హెచ్చువయ 

మృ! పరమాయువు చూటయిరువది యగీనవు డిడి నాకు మంచి 

నడికాలము. 

ముకుం.నడికాల మేమిటి! న్నాశాద్దము, మచ్చునకైన నెక్కొ_వన్ను 

లేకుండ నన్ని యూూడినప్పుడు.= 

రామ--ానాకు. చెలియక్ష యడుగుచున్నా ను. పం డ్లెందులకు* వండ్రకు 

'బెండ్లికూంతునకుం చేమిసంబంధ మున్నది. పండతో భార్యను 

వీశవలయునా! కొటుకీవలయునా? మాతాతగారికి యెనుబ3 

యొకటవసంవత్సరమున గళ్ళతవియోగ మైనప్పుడు పూర్వులు 

సంపాడించినయ్మ గ హారము నమ్మి యయిదేండ్లపసికూనను, చేసి 

కొనినా(డు. అతని కప్పటికి తల బట్ట కాలు సొట్ట్ర కన్ను 

లొట్ట, నోరు లొడలొట్ట, అయిన చేమి? మాముసలమ్మ 

యింకా వ్యక్తురాలు కాకుండనే వమాతొతగారతొందఆ చేత 

నిపేకముగానిచ్చిరి. అయిన మూూఃడుసంవత్సర ములలో సెడిపెడి 

"పెడిమని మాతం్మడులు ముగ్వరు పుట్టలేదా? మొదటినుండి 

యు, మంచి విండవుష్టిగల కొండవీటిసీమకోవ మాది. చూడు! 

మనలో వమనమాట! నేంటివజుకు. బూటరకు మూండుసోలలబియ్య 

పన్నము పావు జేరుకందిపప్పూ నెక్కయావకాయ కలయంగలిః 
ఆరురసోఅడునేతితో మెదాయించి మూండుముద్దల క్రింద నగ 

'వేయవలసినదే! మొదటిమాజంత మరుమాటు వడ్డించుకొని 

చింతగింజ వేసిన మునుంగని శేరున్నరెపెటుగుతో. గళ్ళమంత 
కట్ట గట్టి జుజ్జున వీరి గట్టున _లేంఛవలసినదే కద! 



4 వృద్ద ఏీవాహాము, 

ముకుం తాతగారూ! ఇది యుకవిశేషమా! మొోపాపాటునకు సోలలు 
సరు లే 'లెక్కగాని మామలవగేచెకుు కుంచములు గోతెములు 

గూడ లెక్క_లేదు. ఇదికాక కావెకుతుక్కు, పొణశెడుపొట్టు . 

గురగురమురవుర. అయిన నేమి! విచొరము లేదు, కుంభవృ 

సైగ పాలనిచఛ్చుచున్నది. ఇంతయు జెడదిని మో 9చ్చుచున్న 

దేమిటి? 

'రామ---అయ్యయ్యూ! ఇయ్యసీయని దే... అయ్యయ్యో! ఇయ్యనీయ 

నిదే! ఆమ్మాత మవకాళ మిచ్చినయెకల నిత్తున్నాయిచ్చి చూపం 

తునా! బారెడు నెడములోని౩న రానప్పు డింకం శావనా నా 

న౦క( జూడ నెన( జూడదే! నాయుబుసే తలమేట్టబె! ఊఉ. సామా 

ట యెవండెనం జెప్పినవినదే! ఉ ఇత నన్నేమి వేయుమంటివి! 

అక (ాడకు.--కాలానుగుణ్యముగ వరి౦ంపనలయు నని "పెద్దలు 

చెప్పినా రని.పడుచువానిగ6 బెకిం గానంటడవలయు ననునాం 

దోళనముతో__వూదితివా! ఇవిగో! గచడముమించం గొము గ 

లెట్టుత వరగాచందురువంకలవ లందంటసముతో దిదించితి, వో! చూ 

డు! మావంశమువారి 8లో నెవ్యరని లేనివి... దర్భ వుడకలనలె..... 

సన్న నిక తెరమిసము లెట్టుంచితినో చూ! ఈవెప్రుచూడు।. ఈ3 

లక జుట్టునకుజుట్టుబంచపాళిఏంవించి యెో్యుబంగాశాసాంగు శోయిం 

చితినోచూడు! ఇంతకంశెందనకుంగావలసిన దేమి? ఇంతకు ఒం 

బడుచువానికీ మా తమదనముగా నేవియుండును? 

నముకుం తాతగారూ! ఏమిఘో వెలి. గడియారమునకుముంగ్లు వెనుకకు. 
రా మ. సృ ముల? 2 అలా ఆకా హా. మొ కాద సవన. మంబ ర వనుక. 

'బెట్టనంత మాత్రము చేత గాలవ గాలము వెనుకకు. _బోవునండి! 
బావాలు చటుల కుశలా గా ఆ ew ce ఇగో శా 

షల ₹ సమాట' కాం న పుకుకి పదునెన్మిబేం 

డ్డ వానికంకు నిరువడి తెదు వత్సరములవా(డు సెద్దవా(ర్లు 



(తథ వఠాంక ము... ఫ్ 

. యెనుబదియె చేంన్లవానికంబ డబ్బదియెజేండ్ల నేను చిన్న వాం 

డను, కావ్రున నిశంబకుచువాం 'డెన్యడు! ముస సలివాః జప 

దుక ఈమ్మాతము జ్ఞానము తేన కర ఆ'బేదా?€ ఉన్నమూండు 

మాన్యములలో నెక మూన్యము తనకొలు క మ్ముకొంటిని. ఏవో 

నుఖపడ వలయునని యే యూపనిచేసితినా? సుఖమొదుటకుం 

దగినసమర్ధతి సనాకుంతశుట వేత నే ముల్లు చేనివినాః ఈవమూా[త్ర్పు 

.. రంగిత నము ధిరి సూత్ళి స్టునము తనకుండనక్క_అ లేదా? 

ముగయనల వెటిముండకొడుకా చప్పరానిపొడా? అంటరాని 

పాడా మూడరావివాండా? ఉం కుజ్రుది--కనుగాయ -- తెలిపి 

తక్కు _వెపె దమ్మ. కమృక్రమముగ. నదేయెరబడి మణుగునని 

నానో చను శాంత్రించుకొని....యడయుకొ ని. ఓ వా 

స gs సం బాం చుకొొని. తాజాపడి మూ డీంశ్ల శు (గను 

యటుగాయ: జూచితిని. ఉహుం అంతకంతకు టీ 

గవాం ఒక టరొసరొస = ఒక టధుమధుమ _.. పె క్రైడునగ 

లు "పట్తితినా! ఓక్క నానుపోచమొన మెడలో నుంనుకొనదు 
౫ దా. మొగమున బొట్టయిన లేదుగ దా! ఆహిళాగ్ని ముండ 

కొడుకు పెండేము గదా! (తెంపిపోసిన దానివలె తానున్న ప్పుడు 

నాకడుపెంత దహీంచుకొని పోవును? విచారించు. బ్ర 
స్నా బదుశేమి కావలసినది! -ఈవితంతు స్వరూపమును తాను 

వహించినయెడల నేను శీఘుముగం జత్తునేమోయసని లోపల 
నుబలాటము పడుచున్నది కాబోలు! 

ముకుం... అట్లనకు(డు! ఇస్పటి కాంతలకందట కట్టివేషమే రుచించున 

డై యున్నది, ఇదినవవాగరిక్ష పద్ధతి. 
'రామ.--నవనాగరికమో న్నాశాద్ధమో? నిశ్నే పములాగున( జింతవిక్క. 

యంత దళముగ ముగమునః బసవుం బూసికొని, పార్వతీదేవి 



6 వృద్ద వివావాము, 

లాగున బశ్రైకుకుంకువము బొట్టుపెట్టుకొన్తి గోచిలేకుండం నోక్ష 

కట్టుకొని పూసలరవికయోా అద్దములరవికళో దొడిగిళొని, 
యొడలినిండ నగ లంబెట్టకాని, గల్లుగల్లుమునుచుం గన్నులపండు 

వగ నింటిలోంచరుగుచ్చు ఉం, సంధ్యా వందనమునకు రవంత 

నీరు.__ఇం[ దాటికి. గాసంతవిభూతి__ మొరము*చేయించుకొన్న 

ప్వుడు శిరశ్ళుద్ధికిం గానంత గోమయము = పొడుముకుండులోని 

స్త్ రవ్యంతనున్న ప్రపాయ-_ఇటు లే యేవో యొకటి వేతికందిం 

చినల్లు- అందించకుండున్టు కాకుండ. మెదోకొంత విలాస 

ముగ_ఇశ సందెబడుతోడనే_వంటయింటి యక్షుగోడచా 

టునుండి యశ్షైకొంచెము దోబుచ్చి---విజివిడని పంచపాళితలు 

సల సందునుండి పెదన్రలువిడిపిడ సి యినుమంతనన్రు( (పక్క. 

యని, పజపని, ఆకోని, వక్కయయని, ఊం అని, అం అని, లేకపో 

యినప్పుడు "పెద్దవా(డను, నాయిల్లువలై కాడుగాను... నాము 

ప్పెట్టుగడువ వలసినది? నాలుగు వేలి చ్చుకొన్న భ్ )ముడనగు 

చేను (ఆ, యన్నమ్న్మాతపు ధ్వనిని నోచుకొనక పోయితినా! 

మాటలాడ వేమి* ఇంక నాము ప్పెట్ట్లు గడువవలసినది* 

ముకుం--ముప్పుగొంగలళితోగడచును.  కుంవటితోగడచును. కోల 

యూత ణోగడ్లచును. వేళపట్టున( గాసంతగంజకాచిపోాెకు 

వంటవానితోగడచును. అంత్మప్రారబ్బము మోకు లేకుండ నిష్నే 

పములాగున వండి పెట్టుటకు మాయన్న గారికూ6ంతురు ముప్పది 

సంనత్సరములనుండ్ని యెకచ్చతముగ నిరంకుశ వై ధవ్యమనుభ 

నిఠచుచు మోయింటిలో నే యున్నది కాదా! 

రామ కొమియేనా? ఉన్నది. పాపము, దాని కేమిసుఖమున్న ది మ 

గండుపోయినాండని శేయుంబగ శ్లేడ్చుచునే యుండును, 



(పథమాంకము, 7 

ముకుం-ద౬మగండింకచావ లేదని యేడ్చు పెండ్లాముక ౦కు మగండెప్పు 

డో పోయెనని యేడ్భుకామమ్మ మంచిడికాదాో) 

'రావమ---అది మంచిదే. 

ముకుం-__.-అట్సులె నప్పు శు ముప్పు సౌఖ్య ముగ గడచుటకిట్టి (పశ సావ 

కాశములున్నప్పుశు లంఘనములలో మనుగుడువు ముచ్చటవలె 

సూశీదక్కువూవిన మాజుమనుమెందులకు? 
రామ... అన్ని సౌఖ్యములటుంచ వ్రూయి! ఎందులకోని యెటు(గన శ్రీయ 

డిగద వేలో అగ్ని కాగ్భ్యముఅగ్ని కార్యము. ఇది యొట్లుజరు 

గును 

ముకుం_ అగ్ని కార్యముకొటకా నాలుగణాలుపెట్టి కొనినవీడకలగూ 

టిత్రో నింటిపదిమందియగ్ని కార్యము జరుగునప్పుడు 'నాట్టువేలు 
వృథావ్యయ మేమా! 

రామ బాగుగ. శెప్పితివి. ఒడ లిట్లు కాలిపోవుచునే యున్నది. దీని 

గుణ మేమెనం జక్కయకునేమో__మెమాూాఖమాసములో య 

జ్ఞుముకూడం చేయవలయు. నని కొండంతయాస పెట్టుకొని 

యున్నాను. 

ముకుం.ఉన్న గతి మోరే తప్ప గత్యంతరము 'లేనిమోముదితయే మి 

తు మూర్కొననప్పుడు అంకులాడియైనరంభ 4 రావమ్రూయి 

రామశాస్త్రి మగడా) యని మొాబుంగమొగమునకు మంగళ ప్ర 

టారతి యిచ్చు ననుకొంటిరా యేమి? అకడ చేగరునుగడ్డన 

మొణకుతురక బంటు చేత బైజూరుదెబ్బ లున్న వూ! ఇక్కొడ నవి 

మతము లేవ కదా. అనిన మోకు. గోపము కొని సెంద్రై 

మైనమబునాం డింటికి భార్యను దెచ్చితిగి కదా. ఇప్పటికి మూ 

డం డ్రయినది కనా! ఆమెను బుజ్జగించవలసినరీతిగ బుజ్జగించిన 

యెడల నీయెడ మొగము పెడమొగ మెందుల కుండును! 



గో వృద్ధవివాహాము.. 

రామ. బుజ్జగించ ' లేదు? అడుగు! మాకామి నడుగు! మూపేరిగాసి 

నడుగు! "దాని రెండుకాళ్లు బట్టుకొంటిని. జన్నిదములు (దెంవు 

టకు స్ పన, రెండు లెంపలు వాయించుకొంటిని. నివు “చెప్పి 

నటు వినసియెకల 'నేను పొట్టిళా స్ర్రివుతుడను గానసి యొట్టు 

బెట్లుకొంటిని, నన్ను తనమ శ్రైల కాలితో దన్ను మని యీోబ 

టతలకొయ దానిపాదములయెదుటః బక నెక్కి_పెక్కి_ యెడ్చ 

తిని. బ్రింతకంాకు మగ వాంలడెనపడుచునాయనమూ[( త్రము చీయన 

లసినబుజ్జగింస్రు లేవా “చెప్పు? 

ముకుం._మోాబుజ్జగింప్రులు జబూడిదగాను! వాలువాలు! మరు తిని 

నవా కీ కాని స్త్రీని వశ్యము చేసికొనుగేలివిమ్మాతము.. మాకు 
"లేదు, 

రామ---నాకుంగూడ ఏీవనినసం దేహ మే మనసృనం బాడకి యదో(గా 

మములో సవరోదొరగారి (స్ర్రైవశ్యపునుందు ధర్మాగ్థమున సి 

చ్చూచున్నా రచి తలిసి యామంచు. (వ్చుంచిలిసి, 

ముకుం.._.అపొర గారికి మూ తము గక్కి_డ్నినదా! ఆయన (బదుకు మి 

బ)దుకుకంశు నర్హాన్న ముగ (న్న ది. 

రామును! నమ్మను నాయనా! న్నా బతుకువంటిని నాదే కాని మః 

యొకరిది కాదు. తుట్టతుద కేమియు. 'నాలుపోక కామిని యి? 

డినముననే సోదికి. బంవినాను. 

ముకుం.---సోది యెందులకు? 

'రామ._._-అమాలది మంచి దిట్టమైనదంటట! గొల్పవెంకిగూడ దీనివలె నే 

కొంతకాలము మగ డనగం నెగిరియెగిరి పడుచుండె నంట! అప 

ఉమాలదేదో మంతించి తాయెతు సీయం శక్కుమని చెం 

వనుకటియె క్కి గరపోల్లు సంసారము చక్క_ంబడిన దంట! 
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ముకుం=_సంసారము చక్క_(బఖుప లేనిలోపము మోలో నున్న", 

సోది మిమ్ము౮హార్చి యడుగుమని చెప్పలేక పోయితిరా? 
రామ... అచేమిటి? నే నేమిటి? పేరున శేకశరీరముగా నీ యేడ్సుచున్నా 

ము గాదా? 

నుకుం--- మొయర్గ నరీరిశియెడల. మిోయాదరణము సరిగా నుండ్లినపటి. 

మున నింతదనుక రానేశాదసి నాయభి పాయము, 

రామ-__-లోకువ నేనుగాన లోప మెప్పుడు నాదే యని స్ట వుందలిం 

చుచుందును.ఇంక నాయెడలం గలిగిన పెద్దలోవము నేనింక నురి 

పోసికొని చావకుంటయే. 

ముకుం..ఈర9 యామెకుత్తుకకుం బోసినప్పుడు చావు మోకెబ్లు సంభవిం 
చును? 

'రామ---నేను పోసినయురి యెమి? మంగళ సూ[తమేనా? 

ముకుం_అంతటితో నూరకుంటి రా? ఆమె నెప్పుడేన నగ ఏథి 

ఇ6ోనిక్షి( బోనిచ్చితిరాః ల్ 

"వాము _--మనము నంనారులము కాని సానులము కౌోముగద! ఉల తా 

ను సీధినిబడి చేయవలసినపని యేమున్నది గడయెక్కిి దొమ్మ 

రియాట యాడవలయునా? గ జైకట్టి గంతు వేయవలయునా*? 

ఉం సమస్తమైనసావ్ముగి యింటిలో నే యున్న బే! పూతికవుల్లకొ 

అకు గుమ్మము దాంటవలసినపనిలేజే! 'నేనింటిలో నే తనచుట్టు 

చుట్టుతిరుగుచు నుంటినే!నన్ను6 గాదని యియందా. నెవరిని జూడ 

వథిలోనికి. బోనలయును* ఉల తనకు తుద మొదలు తెలియదు 

గాని కాను ఏథి కెక్కిన శిరచ్చేద మెవసికిః శుద్ధ శతి 
జలజ మతు. తలను వత నతు. ము 

యులు 
ట్ర wo వాసల లాాలో 

వెదికశిఖాముణులు, నిశ్యాగ్ని సా్యూతు లయిన రామశ్మాను 
లుగారిగ్భహిణి యందురుకాన్సి తనబాబు పేరుతనతాొత పే రవం 

కప ఆన మాలా విమల వట. 

డైన నెల్తునా! 
ట్ర 
౪ 
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ముకుం.. అయ్యా! ఇప్పుడు మోరిట్లు "సెఅవిచ్చుచుస్నారు కాని మో 

(పథమభార్య గా మనవారందటీయింటికి భోజనమునకు 

"బేరంటమునకు వచ్చుచు బోవుచు నుండెనే కదా? 

రామ---దాని యోగ్యత! దాన్ని పాపం చికజ్ఞానము! దానిపతిభ కి! దాసి 

ప్రోడ్రనే యంగరించినవి. జూనియాారము, దానిశుది నే నె 
చ్చటం గని నిని యుండ లేదు. దూర్యలతో గోమూూ తము (ప 
సెం జల్లనిబే నాయొద్దం బండుకొనునదికాదు. కర్ణము బా 

లక నూకాలమ్మడాతరకో సుబ్బా రాయుడుతీర్గమునకో నన్ను 

ముద్దుంబెట్టుకోవలసివచ్చినప్పూడు ముందుగా చుగ్గపాంద రవం 

తగోమయము రాయనిదే ముద్దు( బెట్టుకొని యుండ లేదు. అటి 

శుద్దాచారసంపన్ను రాలు! ఉం 

ముకుం.--అఉమెమాట యిణశ నెందులకుం గాని ఈమె ఏథిలోనికి. బో 

లయుతో డివిల్ల లతో ( గొంతయాట పాట యేదో చూచుకొను 

చుండినంగాని చిన్న తనవుముచ్చట లెక్టుతీరగలన్రు? కాటికి గ 

ళ్లు చాచుకొనినమిో కాపడుచుదనపు షన_క్రి యెట్లు తెలియఃగ 

నం కావునం గొంత సే స్వచ్భ నామె కిచ్చియుండవలసినది. 

రామ... ఫొరుగింటికిబోయి తా నాడు నాటలుపాడు పాటలు నేమున్న వి?ఇంటి 

లో(దనతోోడియీడు వాండేయగు వేరిగానితో నాడుకొనంహూడదు? 

కామిముండపాటలగాదిగద! _ దానియొద్గ గోవింద రామహాట్క, 

చేర్పుకొనయహాడదు! 

ముకుం=-వత్తులు చేసికొనున్ఫద్ధవిధవల పాటలు (కమ్మకమముగ నేర్చ 

కొనయహాడదా* సావకాశముగ ముందుపాడుకొనగూడదా? ఈ 

వీల్లను షారుగిండకు బోసీయక పోయిన పోనిండు. వొరుగువిల్ల 

లుకూడ పికాయింటికి నచ్చి యీమెతో నొడుకొనుచుండంగ 
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మోారిచ్చదు నాడుకొనలహాూడదు; మియిండ్రకు మోరుపెం 

డిని జెదరించినారణటు!' యెందు చేత? 

'రామ..._. ఈవిలలు రాకున్న యెకల వారితో ( జేయుకాల శే వము నా 

తోం జేయునేమో' యని దేవ్రులాట చేత నట్లు చేసితిని, 

ముకుం_-తయ్యయ్య్య! అమె మాతో సీతమ్మ వారియాట నాడునా€ 

చిట్టిచిప్రమిరియా లాకునా? 'చిప్పిచివ్పిగో ఫౌడునా? _ 

'రామ __-నాదిక్కుమాలిన్నబదుకునకు6 జిన్చిచివ్పినోళ్తయాటవఆ శకెం 

దులకు? ఈ అొక్కమోాంద బయలుదే౭ినతామర మెం దనచిట్టి చిట్టి 

గోళ భో గుల్లగ గోకి రవ్వంతతులసియూకు దానిమొో(ద రాయ. 

ma అట్టు చేసిన న్నాపాణము లేచివచ్చునే! ప 

లేచిపోవలయునని తనకున్న పుకు 

యుకుం-.అటు లామి కుండుట యాశ్చర్యము'కాదు. ఉండందగిన బే! 

ఆమె యిచ్చటకు వచ్చినతరువాత మోాగరెన్ని తెలివితక్కు వపనులం 

జేసి యామెచిత్తీోమున కసంతుప్టిని క్రలుగంజేయ లేదు! ఇంటి. 

చ్యుగోడ లన్నీ యెత్తు చేయించినా రా! 

రావు---వల దా? కుణ్ణిఏ. తం7కు చెట్టుపూ:తేల్రా?సన నుకలినిండ నగ 

లు! నాయనా, జ్యాగత్తేగ నుండవలదా"? 

ముగుం___నాకడ దొంగతన మొకటియా? వల యెకు చేయించితిరో" 

నే నెబుగనాః ఊరివారంద తెటు/ రా! ఆమెమ్మాత మెటుం 

గదా ఎకిగియుండి మిమ్ముంగూర్చి 'యేవునుకొనునో కాసంత 

యాలోచించినారా? ఆమెయందు విశ్వాసము లేనట్లుమోకు 

స్పష్టమాః మీయందు సమర్థత లేన ట్లామెకు, స్పస్టమా? ఈ 

రెం డూరివారికి స్పష్టమా* అమెకు దుర్చుద్దివ్రుట్టందగిన దసి విగా 

కు స్పష్టమా+! అట్టదుర్చుద్ధి వుష్టందగినదనుదుర్భుగ్ధి విశాకు వుట్టి 
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న ట్లామెకు స్పస్టమా* ఈరెండు నీచుట్టుగామములలో తిరుగు. 

బోతుల కందటకు స్పష్టమా? తాతగారూ! తూములో లిద్దె 

కొట్టగ౫లరు గాని మవనులోనితొఆట “కేమి కొట్లణగలరు? తలు 

వులకు రెండుగడియలు చేయగలరు గాని తలంవుల శేమి వే 

యింపగలరు? దొడ్డదారికిం గంప గొట్తింపగలరు గాని తపు 

దారి కేమి కొట్టింపయలరు? గదికిదాళము వేయంగలరు గాని 

మది కేమి వేయయగలరు? ఇట నిరుపయాగవు ని ర్భాగ్యప్రుయను 

లు చేయుచున్నప్పు డామె కోసహ్యాము కోలుగదా మోమును 

మనమరాలు కా(దగినదానిని తగుధుణవ్మా యని మనుమాడి 

తిరి. ఇది లోకాసహ్యమైనపని. అంతటితో నూరకుండక-___ 

శామ_--ఆం! ఆస! ఉోరకుండక _ఉరకుండక _ దానియిస్ట్ర మైన చా 

రినీ దానిని బోనిమ్మని నీయభి పాయమా! అటులైన మగ(గు 

మాదిగముండకొడుకను నేనెందులకు? మాతామహా తమైన 

మాన్య మమ్మాక మెందులకు? ఉం అది యేపాటపాడిన నాపా 

టకు వెనుక నే నుపాంగము వట్టవలసినదే? అది యాడిన తెయి 

తేక్క_ల "కెల్లం దాళస్రహంగు చేయవలసిన దే? ఉం దానియిస్ట్య 

మా వి_సళ్గు పాఆ నేయుటకు( బోయి దొడ్డతలుపు( దీసి తొంగి 

చూచుచుండ(గ( దారి మూయింపక నానోరు మూయించుకొను 

మందువోో కిటిక్రితలువులు పనిలేక తీసికొనియుండయగ తలుపులు 

"వేయింపక లెంపలు వేయించుకొనుముందువా? న్ని చేసిన నూ 

రకుండక గోడకన్న ములనుండి నిక్కి చూచుచుండంగం గన్నములు 

ఫూడ్చింపం కన్నులు పూడ్చించుకొనుముందువా? మంచిబంద్ధి 

మంతు+డవు, 

ముకుం_ అయ్యయ్యో! నాయభి పాయ మేమో మోకు బోధము 

కాలదు. 
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రామ. కాకపోనుట యేల కావలసినంత బోధమెనది. ఓశోరమిా 
సాల (కోశతులారా! ఓవంకచూవుల కొంకనక్క_లారా. ఓతాం 

బూలవుంబెదన్సల దద్దయ్యలారా! ఓక చ్చయిడ్నుల గాడిదలా 

రా! ఓకూనురాగముల కుక్కలారా! రండు! రండు!! ఇదిగో! 

యీపడుచువిల్లది.--మోయందటిది. లోక హితార్గమై దీనిని గ 

టుకొెంటిని. నామగతన (తన మెంతమట్టున | గ్ర నగమానాల్డువుట్ల 

మాన్యమును చ చి లి గట్టి మూతులు గ 

ట్రిమామామగారినముూతికిం గట్టునంతమట్టున నే. దీనికి గట్టిన తా 

డు నేను (దెం దను. మారు నా(తౌడు స్వేచ్చగా (దెంపవ 

లయు? నని దర్భాసనవువుడత బుజమున వై చికొనిజయఘుంటచి, 
లుతతో దాన్నిసెని తటుకుతటుకు మని వాయించి లోకమున 

శెల్లడాటింపవలయు నని నీయభి పాయము. 

ముకుం---ఆహాహో! ఎంతేవిపరీతముగ | గహించితికి పోనీ! మోయిప్ట్య 

మట్లో యు యాచరింస్పండు, 

'రామ.__అట్టు లాడవలదని నీ కిదివణ సెన్నిమాటులు చెప్పలేదు? నా 

భార్య చక్క-నిబే యని సంతలో చెవనితోడనో వాతావిశ్యాస్త్రీ 

గాం డన్నాండని విని యలేనిటుడ్ మంచిది కాదని యతనిని వద 

లుకొంటినిగదా. ఆనగువును మా పెద్దన్న గారియాప్టక మునాం 

డు వితృస్థానమున గూర్చుండినభోక, యక్షు మారీచశా స్త్రీ 

గాడు నే నెదుట మొద్దులాగున నుండంగనే [అమాాలూ |ళాళ 

చెము గోమయము తీసికొనిరణమ్మాని నాభార్యతోో ననుసరికి. ద' 

టాలునం బరుగెత్సి తీసికొనినచ్చినది. కాలము గడచినవాండను 

దూరదృష్ట్ర గలవాండను గౌవ్రన ఒనోెహూూూ! వానికి దీనికి నే 

దో పాతాళ కాఛామతం తము జరుగుచున్న ది. లేక పోవునె 

డల వానినూటయందు దీని కింతయాదరణ మెందుల”కని యూ 



14 వృద్దవిపాహము. 

హీంచుకొని యథవలసిననాలుగుమాటలు  మొగముమిందనే 

"వెంటనే జాడించి యాతని నింటికి రాకుండ జేసితినిగ దా! 

'ముకు౦.___ఇదడి లోక. నుంతయు వ్యాప్త మెనయంశ మే కాని ఉపమాక 

శాన్తుల ఇందులకు నిర్రాతమేణ్యముగం బొమ్మనినారుక 

రామ..దానికి మటణింతే సెద్దపుట్టిమున్క_ మైన కారణ మున్నది, 

మురకుం.___- నేను వినందగునా? 

'రామ...నాకు నీయొద్ద రవాస్య మున్న దా ఒకనాంటిర్మాతి యాది 

క్కు.మాలినశా స్త్రి గాండు నాయింటికి వచ్చి నా భార్యను ప 

ముసిముసినన్వులు నవ్య నారంభింసయగా.__._. 

'ముకీం --ఆం1 నిజమేనా? 

రామ._నొౌబూ! ఇంతవజకు జరిగినమాట సనిజమేనోయి బాబూ! 

ముకుం___ ఆత. డట్టు నన్యలో మోశ౭ేమి చేసితిరి? 

రామ... మొబ్హో! చాబయ్యో! ఓసి కామో!ట8 శేరిగా! » యనుచు. 

నిల్లెగిరిపోవ వలవల 'సెడ్బితిని, 

ముకుం._-అప్పటి 'కంతర్మాతి యయినది? 

రావు.మూ(డవజాము నడుచుచున్నది కాబోలు! 

మూకుం--దీపాలుసపెట్ల్టకుండనే తలుపులు గడియలు 'వేయుచుందురు. 

కద! అంత రా, తి వేళ నాత( డెట్టింటిలోనికి వచ్చినాడు 

రామ--కలలో వచ్చినగాడిదెకొడుకునకు గడియ లాగునా నాయనా? 

ముకుం---ఓన్. చిట్టచివర కిది న్యపష్న మయటయ్యా! 

రామ.__-స్వప్న మెన నేల కావలయు నని 'నేనేడ్చు చుండంగ సత్య మేల 

కాక పోవలయు నని నీ వేడ్సు చుంటివాం? తెల్పవారగనే లేచి 

యాదుస్పనెజము గలవానిని- 

ముకుం_మోదుప్ట్రనెజముచే విగాకు స్వవ్నము కలిగినదా? అతనిదుష్ట 
నై జనుచే గలిగినదా? 



(పథమాంకము. 1 

"రామ_ఎట్టుకలిగినను రాతి వేళ దొంగపోటున దింటిలో దూరి నాభో 

ర్యతో నన్వ్వలాట మరగినవాం డెన్నంట్నికెన నాకొంపం దీయక 

మానం డని నిశ్చయపజచుకొని యాతనిని నాయనా! సీ ఏపొ 

టికి దూరముగ నుండు మని వదల్సుకొంటిని. ఎజువచ్చిన ను 

న్నవాండవు. నీ వృక్కండవు, నీవు మాభార్యాభర్నలను తన్ని 

దండులుగ. జూచుకెందు నని గాయ తితో (బమాణము చే 

యుటచేత నీవు మిగిలితివి.ఉ వవి మాట లాడన్ర? నాకొం 

ప తిసి యాపమాణము | తిప్పుకో లేదుగదఅట్టు |పమాణ 

ము నేసితివా లేడా? ఇప్పుడు తిరుగ యజ్ఞోపవీతమును స్స 

నించి గాయ, తితో (|బమాణము చేయుము. 

ముకుం-=-ఇప్పుడు |పమాణ మేమని 

'రామ.-__ఆమె నీకు. దల్లియని. నేను దండిని గాక పోయినను బాధ 

లేదు. ఆమె నీకు--దలి యని సీను (ప్రయాణము వెనుక చే 

సిన టప ప్పుడు తిరిగి | పయాణనణ చేయక తప్పదు. 

ముకుం.__(ప్రమాణమునకు మణియొకపమాణమా* అట్లిచో స్నాప 

మాణములకుమిోావనికిమాలినమాటల కవధి యెన్న టిక్? 

రామ_నాయనా! ఈయొక్క_సారి చేయస్రాయి! ఇశముందెన్న కైన 

నిన్ను ౯ దిరిగి యొట్టుా పెట్టుకి కొను మనునెడల. గజ్జి చెప్త సృులజోడు 

తీసికొని కొట్టు! 

ము అంతమాట మెందులకు* శాన్తులుగారు! శాంతింపు(డు, 

'రామ_అయ్య యో! నీకుగూడ నందఅకుంబుట్టినపోగాల మే వుట్టినది 

కాంబోలు! నీకాళ్లు పట్టుకొందు నట్టి పమాణము.--- బాబూ! 

బాబూ! చేయుము, నాయనా! నావంకం చేరిపాటంజూడు! 

ముకం... ఏల 
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"రామ.....ఆమెను సీళ్ర మూత్భ భావము తో భావ మన నేలి._సీ 

మాతగం జూచుకొందు నని నీవు (పమాణము చేసినప్పుడు చే 

ను నీ శేమి యిచ్చితిని? 

ముకుంఅయివునందలమాడలు బుణ మిచ్చితిరి ఈబుణమునకు నా 

(పమాణమునకు సంబంధ మేమున్న ది? 

రామ._సీ వాలాగనుకొనుచుంటివేమోగాని సీవటి ఘోర పమాణము 

చేసినందుల శే సీకువడ్లి లేకుండ బుణ మిచ్చితిని. 

ముకుం _ఆలాగా! 

శానుఈలాగే. నాలుగువే లిచ్చి యామెను భార్యగా దెచ్చుకొని 

నశ్లే యయిదువంద లిచ్చి నిన్ను. బెద్దకొడుకుగా నప్వూ దెచ్చు 

కొంటిని? 

ముకుం.____మోవరున యెంతమ్శ తము బోగ నున్నది కాదు. మిగాగ 

తి యెమగునోయని నాకు భయముగా నున్నది. మీరు నాకు 

బుణ మిచ్చినందువలన  నేనట్లి పమాణము చేయలేదు. మో 

రట్లనుట తప్పు, మోరు మాతండిగారికి గురువు లగుటచేత మో 

యెడలం గలభకి చే__ 

రామ-జాను. నీతండి నాశిష్యుం డగుటచేత నాభార్య సీతండికిం దల్సి 
యగును. నీకామెవీతామహియగును, తల్లికం"బకొంచెము దూ 

రఫువావి. ఉం. 

ముకుం-__అసందర్భపుమాటలుమూ త మాడకుంయు. నావలన మోకు 

గాని మికుటుంబమునకుం గాని యొన్నండు (దోహము జరుగ 

దని నిశ్చయముగ నమ్ముండు. పెండ్లి సామాన్యముగ నాహ్లోద 

మలయుయుండ మోశకాపస అ యినది. ఇప్పు జేధెర్య మై ర్యములు 



(పథమాంక ము, తే? 

'వెడకుండ నపతిష్టకుం నాలు గాకండ బహు జాగరూకత 

ములగవలయును, 

శాను-నొయనా! లవి చేతులు కాను---కాళులనుకో (చేతులుపట్టు 

కొనును నాకుభవకగ్గఛారుడవు నీను చెప్పినట్లు చేసెదను. 

నన్ను నీవు దిద్ది నాభార్యను నేను దిన్దుకొనునట్లు చే 

యుము, 

దుకుం నీవు నిరాకరించిన సీహితు లందజును నిగ్గోములు. ఒక్క. 
గటిత్శ(తుతము తగదు. కావున వారి నవ 

సరము వెంబడిని స్వీకరింస్రను! 

భార్యకొట కిం 

'రామ---నియమ్మక డుపు చల్ల నుండవలయును, వారు నిర్లోమ లని 

సీన్ర సిశ్చయముగ. జెప్పగలవకద! ఉం, 

ముకుం.__తిర%ి పమాణము వేయు మనం దలందుచున్నా గే! 

శామ..అ బే బ్బ! (పమాణ ముంద లకు. గాని యట్టినిశ్చయజ్ఞాన మే "కావ 

లనినది, అది సీకుండినప్పుకు నాకులహాడ నున్న ప చూడు. 

నా రిక ముందుయసాడ నినోషులుగా నుండవలయు నన్నమా 

6ఓ_.- అందులో నే యున్నది చిక్కు. 

ముకుం.._అభ్యంతర మేమి? ఉండనే యుందురు. 

"రామ భ విప్యద్దాథ యూహ్యము., అందణు నీవంటి శీళుకు లని నీ 

'నెట్ర. కావున నెవ్యరితోడను మనకు సఖ్యము వలదు, (4ఒక్కు 

భార్యకాఆ కిందఅతో శ్యతుత్వ మేల” యని యంటివి. మి తగ 

ణ మింటిలో నాశెంతయున్న (బ్రక్క-లో నెక్క_భార్యనంటి దగ 

ను? నూర్లుగుమ్ని తులనుద్లు లొక్క- భార్యముద్దు. వేనురుహితుల 

చువువ్వు లొకసతిముసిముసినవ్వు. లకు, చెలికాండ్మపాపు 

లొక్క చలిచల్లని'మూాపు, కోటినఖుల సేవారంభ యుక్క_్ససఖపనీ 

రంభము, నాయనా! మొనలు కాలము మంచిది కాదు. (గ్ర 

౧ 
శ 

నీక 
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అధి 

హచారరీతిచే నావినములు మంచివికాను, చాొనికి ఊూవనము 

దినదినమునకు బింక మైనపురి యెక్కు, చున్నది. మూడు నాయనా! 

మనలో మనమాట. ఈకుండలాలవారు, బిళ్ళకచ్చలవార్కు [పా 

తస్సాానాలవారు, స్యయంపాకనియమముల వారు, ట్ 

తజచుగా--నలను దొరకుసికి నట్రిచిత కా క్లికుక్క_లు సుమా! 

ముకుం_హరఠిహరీ! నిగేతుక మగునసూయచే నెంతమాటాడినారు! 

అసందర్భముగ మాట లాడనల దని చెప్పలేదా! నేను చెప్పిన 

ట్లు వందు నని మోరనుటయ్ కాని. 

రామునాయనా! వ్రరుగుపొరుగుపడు చుశానులవారు మనయింటిక్షి 

వచ్చుటకు నేనంగీకరింపను. ఇధి తప్ప మణి మేడైనం 'జెప్పుముః 
పినుటకు సిద్ధముగానున్నాను. 

ముకుం---మో భార్య మన న"క్కా.యకగ్శముల చేతిను యోగ్యు 

"రాలు 

"రావము__నాయనా! నాయనా! వీనోశెనిండ వరహాలు పోయందగిన డి, 

చల్లనినూట చెవ్పితివి, నా కంతకంకు కావలసినది లేదు. నొ 

యనా! రామ శాస్తు )లగారిభార్య--- ఉం ఘునపాఠి రామ జాను) 

లగారికాంత --4ఉ..-భూలో కె క విద్యాంనుం ై.నహొట్టిశాన్తుల 

గారికోడలు.._ఉ(_ మాకుట్ణ పేర గానిసవతిత ల్రి_ఈ_ ఇదిగో. 

ఇట్టి దట---యని యొకనిచేత వేలు మడవించుకొనకుండ నా 

తనును వుడగిపోయిన జాలును, 

ముకుం-ఆమె యోగ్యురా లని నిశ్చృయముగ మోరు నమ్ముండు, 

రాను-విలువనబడవలయును! నిలువంబడవలయును, దాని యోగ్యత, 

నాయదృష్టము కూడను, నిలువబనక నీయరు, నిలువటడ 

సీయరు! 

మ.కుం-ఇ'క నామాట తల పెట్టకు, 
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Ey మాంక్షము, ఓమ 

రాను. నేను తల పెట్టకపోయిన నూరివార లీ వూనుదురాః అన్నిగా 

డవ అన్యుల కావలయును, నాభార్యగ దా! నేను నాకొటఆ కే. 

లెచ్చుకొంటినిగదా! ఉం--తమ కేమి జ గక్యముో స. తౌ త 

I! ర కాయలో పొడు మంతా సల్పుకు లేదు కాంబో 

లు” ననియొకో(డు, శానులగారూ! మూలో జలిషతతాంగము 

ను నన్నెక సారి చూాడసియరాాతయని వొటిమొక (డు, ఉభునపా 

నిగారూ! మోంనాంమగా రి చ్చినబం గార సు చు నకు పె 

కాస్తా ) క నతుగ దం సూన్ నూరక ల నలా గూ 
౧౧ లు A) 

టకే యాయన యిచ్చిరనుకొంటి రా? నుని మశయొకండు నీవిధ 

ముగ సీవేళయావేళ యనక పొరుగువా రందబు వచ్చి కాక” 

కసూట తానుచుండ నోరుమూనసికొని యుడందలంచినదా 

నికెన బ్యు కీలక మానునాక ఉదయము మొదలు సాయం 

కాలమునణరకు నప్పుడ తప్ప ఆహ కడరుగం గల 
6 63 

వేత బుచ్చుకొని కు =చ్బండి చూచుచున్నాను గదా! -ఈదారి 

ని బోను ుతిజనుడును నాయింగోనె ప్రవ నకు భూడకుండం బో 

వనివాణు లేడుకదా! చూదియూరకుండు ననుకొంటివా? 

ఉంయహుల ఒకయిగిలింత యూ యొకసకిలింత లూ, క్రోోరచూపో: 

తలయూూ(పో=దగ్గురోగమా, కానురాగ మో కనబటఅపని వాం 

య్ ర్కాండు "లేంయగ దా! ఇట్రహావఫ”వవిలాస ఎక టనమిచ్చట జా 

తివయోావనివత. లేకుండ జరుగునున్న నె, ఈడిక్కు_వకాలినరవ్య 

రగు. నింద. పాళనము. అ|పతిప యలరయు నుక్క_నాతలనే 
£3 (ఆ CC 

పుశ్లునా? లేక వల్ల కాటి చేరువలో సెండ్రిపట లెక్కినపతిమూ 
() ౧౫ య 

గ గ్ ల 
గన కర్మము తప్పదా? ప్తికొవాొ రందట కలాగున నుండిన (జబ 

దుకు లుండునాః ఒక్క నాకర్శమే యిస్సు కాలీనది నన్ను 

దానిలో గాస్రరను చేయసియరు. "అటూ! చేయ సీయరుు, 
న ఆకే వ మే అ తై త. = తీ wa శ జాన అ ఇ హా. a ఆ అ 



గ ఠా స్షవి పొహాము, 
య 

ముకుం--వారు చేయనీయక పోవుట గాదు. చేతగాక మోకాన్రురము 

మోరే చెడంగాట్టుకొను చున్నారు. బుస్ధీ లేక మిాభార్యను ఘా 

చే వజువుకొనుచున్నా రు. 

భామ నాభార్యను నేను చెజప్రుకొనుట యు! ఎన్నటికైన నంత 

వాండమై యగ నేనునేకమగు మహోద్భస్థ ము నాపార్టివలింగ 

సూప సమాన నరు నెటల నేను నాభార్యను జెలు 

పినవా(డ నగుదునా అగ్ని సాత్నీగం 'బెండ్లాడిననాత సవ యుం 

దుట దానికి వ్యభిచార మగునాకః 

ముకుం,-మోా రిట్టిమనస్ట్రితిలో నుండి యామెను. నిక్కంధించినకొలడి 

న్ గ వాడి తుదకు వ్యభిచరింపక మానదు, చెడుతిరు 

గుడు లనువ్యా పార మే యెజుంగనియా మెస్వచ్చమైననునన్సు 

లో నట్టిదుర్యా క పారమును మూరు కలుగంచేయుచున్నా రు. 

గీ, గురుడు చెజుపనిదే శీహ్యు + నరుడు చౌడు 

విత దురతుం జేయకుండంగ 4 నుతుకు చెడండు. 

(ప్రభుండు పొడుపటుపకుండ 4 |బజలు చెడరు 

మగ(డు మప్పకుండంగ సతి 4+ మరుగ వొరుని, 

'శామ__పీరి నీతలలిక్క. కాలిపోను! ఇక్టు బుద్ధిపూర్వకముగాం. చెడ 
గొట్టుకొనువాం డెవ్నాడేన నుండునా* 

ముకుం=హమోరు లేరా! 

గ్ వంజగశుకాం(నకె పరు 4 నార బుద్ది 

మూూతకనులకె మూచుసం 4 పీతిఘునము 

పథ్యనస్వాశి కమితవా 4 పల్యగుణము 

వలదనినడానినే చేయు 4 వాంఛమదికి 
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ఇదిగాక |పజలకు, 

గీ. ఆకుచాటు పుష్పమె తుంప 4 నధికబుద్ధి 

పినందగనిదానినే విన 4 మనసు ఘనము 

మూూతబడుదానినే చూచు 4 బుద్ధి పాచ్చు 

వలదనిన దాని నె మిగుల6 4 దలంయు స 
ళో 

న్. _/సతిని నమ్మకయుండుట 4 చాల తప్పు 
నమ్మకుండ బాధించు టం 4 తకును తహ 

సతిని నమ్మక పాన 4 సతియె కాని 

సతిని మడి నమ్మి పాడైన $ పతియె లేదు. 

నీ యావనంబునం బటెసెట 4 లాడువాని 

ఘనతయును లేదు; మ ల 0 (కాంత జనుని. 

య।| పయోాజక తయును లే 4+ డంద టీకా 

లీల నచ్చటం బం్లీగి 4 లింగువా రే, 

గీఎ కాని యూవనయుక్తుండు 4 కాంత నివుకు 

నమ్మి నమ్మించి నిశ్సలా 4 నంద మొందు 

తన్ను సతిని నమ్మక నెట్ట ఓ దారు లగి 

ముపజడుండు సలి సితరుల $ కొదుకు మె. 

గ్ సృస్టిలోపల మగవాని 4 చిత్తకుద్ది 

సౌఖ్యముల రశ్త్యరుం డిచ్చు 4 సతిని, పనిని 

గట్పకొని అంకలాడిసి 4 గాయం జేయు 

వృద్ధుకంశును జండాలు. 4 డింక నెవడు? 

'ఠరామ....-ఈదిక్కు మాలినసీతిభోభనము నా కవులకు! బ్రదిగో! ఈరీతి 

గా నీన్ర చేయవలసిన దని నాకు సీను వెప్పరాదా? 



22 వృద్ధి వాహము, 

ముకుం_ఆమెయంద లియవి శా సమును మనఃపూర్భకముగ వడలుకో 
ని యామెతో నిష్ట్రముగ నవ్వుచు మాటలాడి యామెను చి 
_త్రశుద్ధ్దిగ (బేమించి యామెయనురాగమున కాస్పదమ నె 
సుఖయిుంపుఘు, 

రామ న్ని చెప్పితివి గదా' ఆలా! సీయుబుటే సవ్ర చెప్పిన క్లుంతే 

బాగుగ లాలించెదనోచయొక్క నిముషములో నెతవశంవదురా 

లుగం జేసెదనో భూకు! అవిశ్యాసము చేతనింత యేడ్చుచున్నాను 

గాని యది వదలిన వెంటనే యొక్క_చిుకలో___ 

ముకుంఒక్క-చిటుక యేమిటి? ఇదే లోకాగతీతనమైన వెత, ఇన్ని విధ 

ములచేత మనను పాడైయుండునామె, నెక్క_నిముసలో స్యా 

నం. వేయును నందు లేల? 

శావమ.___ఎనుబదిరెండుపన్నాల వేదము. |కింగినుండి పెకి, _బెనుండి 

(కిందికి స్వాఫనము లేసినముండకొడుకను నివు, చెప్పినచ చ్చు 

మూండుముక్క అయభి పాయము స్వాఫనము చేయ లే నందు వే 

ల$.అవిశ్యాసము వదలి యిష్ట్రముగ నవ్వుచు మాటలాడి చిత్తే 

యం _బేమించి (చామింపబడవలయును, ” ఇంలే కాదా? 

పడుచువాం డము పడుచునాండ మని పెపెడంబాచార ముల 

తో. దిరుగవలసిన చే కాని ప్గ్రుమని పంతముతోం జూడం 

పంకూడిన నామ్మాత్రస్రపస, పటిమ వారి కెక్క_డిది* మాసా లం 

శతకాల ముండును? గిరజా లెంతకాల ముండును? క చ్చలు 

(వేలాడనైచి గాడిడెలలాగున నూరు వెంట దిరిగినంతతోడనే 

యప్పుడే పడుచు వా. ౫ నాడా ఉం---వీక్క బల వక్క _అ లే 

దుః కస్తూరియ తరువు (వాసినఖండువా వల్లెవాటుగ వేసినంత 

మూ్యతమున' బోటుబంటయిపోయినాండా? ఆ(వి౦ండస్రు స్త 

యక్క_ఆ లేగూ? సపెసుమెలుంగులతో వమన కేమిపని యున్నది, 
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బోసినోరైన వుట్టిమునుక 'యేమున్న ది? యథార్థముగ6 జూచిన 

యెడల. బండునోటిలభోనా? యుండవలనసినది? మననులోప 

టిమపలుకులలోనా యుండవలసినది? పనులలో__ఉ (= 

ముకుం- తాతగారూ! న 

రామనాధోరణితోం బని లేదని నే నెజిగయుండకపో లేదు. అయిన 

నిప్పుడదులకు? నాభార్య నిట్టువిలివిం చెదను. కామమ్మత్శ తనీ! 
కామము త్! 

క = డామెయెందులకు? 

రాను కామమా! కామో! కామిముండా! సీయిల్లు వల్లకాడుగాను 

పలుక వేమి! లోపలనన్నియు సరిగానున్న వికద! 

(కౌతుమ > (పవేకించును.) 

కాము. సరిగాయగాముః నల ఈగో నున్న ని. 

రామ....అయ్యోోా! అయ్యా! ఏమి? ఉం వమిో అల మూాయన్ను 

లోపల నేయున్నదికద! ఉం-మాటలాడ నేమి? ఉ(ంబోపా 

ఇముగోడసందునం గూరుచుండం బెట్లవచ్చితిని, ఎదుట(బేరిగాని 

గావుంచితిని, అది యక్క_డ నేయున్న దికద! 

కాను--సందుళోనున్న నాకేమి? గొందిళోనున్న నాశేమి? నాకాలికిం 

దోడా? వేతికిదోడా'? తెల్ల వారుకడ సోదికిబోయి. యిప్పుడిం 

టి! వచ్చుసరికి_ యెక్క_డదక్క-డ యే. ఊడుపులేదు, "పీడనీళ్లు 

"లేదు. అలుకు లేదు, (ముగ్గులేము. శుకవారపుం బొద్దుకూడను 

గడపలకు. బసవు లేదు; కుంకుమ లేదు. ఆవిడదెర సానిగారయ్యె 

ను. నేను డాసిముండ నైతిని. రాచినదేశాచి, దిద్దిన దేదిద్ది, సె 

కిన దేపెట్టి, హోమిన బేతోమి, దువ్విన దేదువ్వి తీసిన చేలీసి ఊడి 

వడేయకాగి, దులివినబేదులివి లాగినదేలాగి, యెంత సేఫు తన 

సింగారముతోడనే సరపోయును. 
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రామ. (కోపముణో) ఎననికోసరము వ-వఏఎవ-నానోటి వెంట మంచి 

మాటలురాశ్రు. వముండకొడుకు కోసరమాసింగారమని యను 

గ లేకపోయినావొ* 

ముకం. (అప) తాతగాప! వెళ్తిపడుదున్నారు. పడు దువిల్లలకుసింగాో 

రించుట కొనుట స్వథావము. ఒకనికొటకు కాదు. 

కాను. వడనలో వేడసేళ్లు లేనప్పుశు తన్నపెటకొంగునం బన్నీ రెందులకు? 

రా[తియెంగిలాకులుపంచపా?లోపడి యుండంగం దనపాపటమిోా.ద 

నిప్పు శుతములపా కెందులకు?నిన్న టి పొయ్యి నిరా కాసంతేగోవు 

యముతో నలుకు లేదుకాని యిస్పుడీగట్టివిండితో. దన మొగమున 

నలుగెందులకు? నంత సేఫ్ర నటు చూదుకొనను-=ఇటుమూో చు 

కొనను_గబుకు మనను___గుబుకు వుననుగ లుమునను 

జల్లు మనను-_-మూతి వికువను.._ ముక్కు- విరువను-తే ళు 

కుమనను.. కులుకు మనను__అకైయనను లగు యన నేకా 

ని పనియా పాటయా! __నంటయా “పెంటయా(పల్ఫియా 

న త్రియా! మేమున్నది? 

ముకుం_ (అప) తాతగారూ! తొందరపడవలదు. [కమ్మక్రముముగనన్ని 
పను లామెయ్ చేయగలదు. ఈమె వెళ్టధోంణిని మటువిం చుటకు 

సోదపసంగతి నడుగుండు! 

రామ... కా మేశ్ళరమ కి! సీవుణ్యమా యని యింతేగంజి (తౌగుచు 

న్నాము, ఎన్ని జన్మముల శకసను నీబుణము తీర్చుకో లేము, కా 

నిమాశు! సోదిలో నేమివచ్చినది. 

'కామ..__వమి వచ్చినది-ఏడుపున చ్చినది. ఆవిడెపేరు తలంచుకొనిథూ 

పంవేసినాను. వేయగ చే నన్ను మజచిపోయిలివా! నన్నుమటణ 

చిపోయితినా నేను సీమెడలో పచ్చపోగుగిట్టిన వాండనుకానా? 



(వథనూంకము, 2గ్ర 

నేను నీబుగ్గను గాటుకిచుక్క-పెట్టినవాండనుగానాః నేను సీసం 

దిటిలో సహా కో యు స 

'రామ...-ఆ. ఆ. అదేమి? ఇక్క.డకురావ శా స్త్రీ గొంతుకమాలముండ 

కూడా కోసినదా? చాలు! 

'కామ----అపశ కునవ్రమాట ముందుగానే వచ్చినదని యసవ్యామే చక్క. 

వచ్చిగిని. 

రామ---మంచిపనిచేసితివి కాని మాయమ్మ నెక్క-సారి యిటుతీసికొని 
వచ్చెదచా? 

కావు ఆలాగే... 

(నిష్క-)మిం చును.) 

ముకం. _ఇఛాందసవునోర కట్టిపెట్టి - 
రావు --ఇ.కనాకుం ఇప్పనక్కట లేదు. సీనూరకచూచు దుండుము. 

(కాంతమ్మ! ప్రవేశించును) 

రావువచ్చితినా! అటుకూరుచుండుము. (అప, ముకుందశాొ పి (ప్రీ 

గెౌరవముగ ననురాగయుక ముగ నడక ఎన్న క్లుగ య 

డితినిగద! 

ముకుం--ఆ. 

రామ కామమ్మ వచ్చినడికాడేమి? 

కాంత... ఆమె'రానన్న ది. అబ్బాయిని నేనిచ్చటకురమ్మన వచ్చునా? 

రామ. (అప) భూచితినాదీనినంగనాచితనము! ఉం, దీనికుల్టుమాటల 

"నేర్పు, ఉం, దినిచలిగుడ్డలగొంతు కో తదనము. (అబ్బాయిని నే 

ను రమ్మనవచ్చునా?! యని నస్నడిగినది. కామిసోదికిబోయి' న 

ప్పుడు 'పేరిగానినిదానిమెంగావుంచితినిగాడా? అందులకీయెతి 

పొడువు. ఉం ఈగసిగ్య వేటు. ఉం ఈవాకుపోటు, మొద్దు. 
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లాగున నేనిచ్చట నుంటినిగదా! ఉ. నీవుంటివిగడా! తలుపు 

"వేసియేయున్నదిగదా! ఉం ఇప్పుడు తన్న వరెత్తుకొనిపోదురని 
రగానినిరము (సనో యనిసొనాయినెక్క_లాడి రది? ఉల సీవెలు 

సను, ఇది మిగులజాణ, మంచిగడునుబుట్టి. 

ముకుం. (అప) ఎందుల కింతదుర్భ ము మొందునువయ్యా! అది యా 

మయభి పాయ మే కాదయ్యా! అచేయభి పాయ మైనప్పకికినొ 

మకున్న యాత్నగారనమునుగూర్చి సంతో మింపందగునయ్యా! 

రాము (అప) మగసినిబుద్ధి గానునిగ ని ర్భాగ్యునిగం జూచుటకయనికివ 

పతా గను గలభార్య.%ం, 

ముకు (అప) ఇక వెళట్రమాటలాడకుండు. ఆమెత్” క నను రాగయుక నము 

గసవమాటలాడు(డు, . 

'రామ----(లేచి ఓసి నాయిల్లాల*! టసినా పెండ్లామా! న్మాపక్క_లో"ని 

పంచ దారపొమ్మూూ' నాయింటిలో పం. నొకుముం 

దువ్వు: విల్లలకు త! బూరుగు చెట్టును జుట్టుకొనినకల్పనల! నా 

సృటికాల వెలా: - నాపొడుముకాయనిరడమోా(డి చిలుకా! నాక 

ప్పుకొనుభాంతా! నాపన్నయపస్పవా! 

ముకు (అప) అయ్యయ్యో! ఈవనికిమాలిన థోరణియెక్కడినుండివ 

ద్చినది? 

రామ. (అప) రంగుగ మెత్తేగ దియ్యగ మాటలాడుచున్న ప్ప యూర 

కలబలబలాజెద వేల? ఊరకుంశుము. (భార్యతో బకాశముగ) 

నాపొగచుకా! నాపాలముంజా! నాకొండనాలుకా! రావే! 

రావే! నాసందిటిలోనికి రావే! నొబొజ్జమాంద పీరాగి డితలకాయ 

బెట్టవే నాకడువులోదూర వే! నానోటిలో గరిగిపో వే! 

ముకుం-(రప) అయ్యయ్యో! ఇశజాలింపనయ్యా! 



డో భమాంకోము, 9? 

"రామ (అవ' పీతియుక ముగ మాటలాకు చుండ సీవట్టు బెకబెకలా 

డెద వేల! 

కాంత. నాథా! నాకు సెలవివ్పించునెడల లోనికిబోదును. 

నుకుం......(అపు మోయవా ద్భసంభాషణమువిని సిగ్గుచేత నేనే చచ్చు 

చున్నాను, మోాణశోంజెప్పకుండ నావలకు. బోరా వబుధి ళు 

న్నది. అట్లిచోో ముష్క_పచ్చలారని చిన్నదయ్యును నాయెదుట 

మిాకిట్టుశీయు చున్న య లౌకిక సు వెట్టిచర్యకామెలోన నిగ్గుచేం బ 

రితివించుచున్న దయ్యున్వు మితోంజెప్పకుండలోనికి. బోయిన 

మీాకేవునుకొందురో మోయెడలంజూపవలసిన వి భేయతిేమిలో 

పముక ల్లునోయనుభయముచేత లోనికి? బోన్రుట కామెసెలవడిగి 

నప్పుడాపుయెట్టి గారవవతి యోయాలో చిం చుకొనక యామెయె 

డల నగొారవనం ఖాపణను-బేయిటగాని యగోర నాభి పాయము 

'నుందుటగాని బొత్సుగమోంయదగ దు. 

రాము =దానియెడల నాశెటిగొరవమున్న దో నీ వేయిస్పుడువిందు వ్రగాక! 

(వకాశముగ భార్యతో)నాది వీ వర్త శంఖమాం! నాయేకము, 

రు దాతు! నాపట్టుగోము ఖమా! నాసాల్మ గానుసంప్రటమా! న్ 
x ॥ ల న క్ “టి వం. ప్ల en 

యెడలనా కెట్లిగ'రవమున్నదో సీవెలుగన్రు_నీవునా (ప్రాణమ్మ 

కంట నధికముథుర న. సీభాల్యలక్నుణములనుగాంచి నీయంద పో 

హా మొందిలిని, అట్టియవిశ్యాసము సితృటియందు( దికగణకుదిగ 
య్ థి 

వదలుకొంటిని. నీయందునాకు. బూర్జ విశాస మిప్పుడేయంక 

రించినది. సీవునా కేభార్యవు. పరులకుసోదకివి. నీయెకలం దప్పా 

నర్చినందులకిదిగో లెంపలుగొట్టుకొనుచున్నాను (అట్లు చేయును) 

శాంత_..నాఛా! నాధా! అట్టు చేయుటతగునా? నేను మోఫరి చారిక్షను 

గానా! 
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'రామ-ాకావు. ఈనిమునమునుండి నానెతి మోండి దేవతను. హీహీహిహి! 

ఫీవిలోతీవివి. హీహీహీహీ! నుధలోనుధవు. హీహీహీహీ। నా 

(పొాణములోః వాణమవ్ర. హీహీహీహీ! నాల కీనవు, హీ 

రీ! 

ముకుం (అవ. ఈసకిలింవు లేమిటినా శాద్ద ము! 

ఛామ.-(అప) (69స్ట్రముగ నవ్వుచు మాట లాడ” యని నీవనలేదా? 

(వకాశముగ) భార్యతో" ఇటురా! ఇటురా! హీహీహీహీం సిగ్గు 

పడకు. ముకుందశాని') మసకు వ్రుతుకు. రీ,రీ మీమీ! ఇప్పు 

జేయిట్టు స్మీఘప జెద వేల చేస్త యజ్ఞ శాలలో సవ్నా స్మ బ్రాహ్మణ 

సంఘమునెదుట_ నొ పక్కను నొముద్దులసోమి బేవిగ = హీ 

పీంపీీహీ! నాబుల్లిపోమి జేవిగ - హీహీంపీ హీ 

(నేపథ్యమున్క) నాన్న గారు! అదేమిటి? 

రాను-- ీరిగా! రారా! ఇవీగో సస. (పేరయ్య పవేశము ) 

హీహీహీహీ! టీరిషేరిగా! ఇదిగో పదునాలు గేంగ్ల సోమిదమ్మ 

రా! మూడడుగులన్న రసోమిదమ్మరా! ముదుముద్దుసోమిదమ్మ రా! 

మీయమ్మకు. దర వాడి తొగు దినములలో నే సోమపానముభా! 

మిాయమ్మృయంతేయదృస్ట వంతు రాలు లేదురా! నాయనా! అయి 

నయింటిలోం బడినది. ఉం భాగముల ఇక్కడికి భోగ్యముల 

కెిక్క_డికపడుచుదనముల శెక్క_డికి! అవిశాశ్షతములాః నాయ 

సా! మారుసమర యెన నాడకుండ మఖశాలలో సోమిదమ్ముగా. 

నూరు చుందుమహోదృన్ట్య మొక్కమియమ్మకుం దక్క. హీ 

హీహీహీ! 

'కాంత..--అబ్బాండా! రానంటి వే! ఉప్పూ డింతతొందరగ చేల నచ్చితినిః 

శేర-ాహీ హీ హీ హీయనుధ్వనులు _ప్రాయ్యియొద్దకు విశేషముగ వి 



(ప ధవమూారీ్రము, 

నబడ నాన్నకు చలిజరము నచ్చినదేమో మూడు మని భో 
య 

యక్క పంవినది. 

రామ_చలిజర్యమువచ్చినసశే. సన్ని పాతము వచ్చినస రే. ఇదిగో నా 

యమృత ఘుటిక___నా మృతసంజీవని. _క్రంక నా కేమిభయము! 

చేరినా! సీనులో నికియోయి నాన్న కు(జలి లేదు. జ్వరము లేదు, 

మిాసవతిత ల్రిశో 

సంబో ్షషించును, 

చర___ఆల్రాో పోయి యిప్పుజీవచ్చెదను, (పోయివచ్చును,) 

సరసములాడుచున్నాండని కామితోం జెప్పు. 

కాంత__(అప) అబ్బాయో! నేను సీతోనిదివటకు( జెవ్పినమాట మో 

నాన్న గారి త్ో జ్ప్ఫు వా? 

'చీర___(అప) ఆలాగే. (పకానముగ) నాన్న గారూ! మూలన కుకు 

రావు. ఏమిటో మిఅమ్మశేమిటి? చెప్పు! 

నుకుం-_అబ్బాయీ! చెప్పు! భయము లేదు, 

చీర __నాన్న గారూ! మోరుకోపపడకపోను నెడలం జెెప్పెదను, 

ముకుం--- చెప్పు నాయనా! చెప్పు, 

రాము (అపు ఏదోకొంపముని(గినట్లు కనుకు చున్న ది, 

ముకుం__ (అవ) మునులను లేదు. వావనులేదు. పాపము అమోెేేదో 
కావలసియుండి తౌనుచెప్పుటకు సిగ్గుపడి తసకొడుకుచే నడిగిం 

చుచున్న ది. పొరుగువా(డనె న నాశేయాసన్ని వేశ ము: జూడ 

ముచ్చటలో జాలిగనున్నది. మాకేమి యంతఃకరణమే లేదేమి? 
అయ్య య్యా! 

రామ పేరిగా! చెప్పరా! చెప్పరా! 

శరఆాకో పపడరుకద! 

"రామ---పడను! పడను! 

చేర మాఅమ్మకు నాటక మొకటి కానలయున(ట. 
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రామ--అభయ్యో! అయ్యో! అయ్యా! నాటకవమూ'? నాటకనూ? “శేక్ల 

ధర ములా, (వతకల్పములా, ఆరణాలా గరుడనవురాణవమూా, 

అయ్య య్యా! నాటక మెందులకు? 

ముకుం.(ఆప) నాబకమనయనంత బెదరెద కేల్ అదియేమి [తాంచు 

_షామా? ఉర తశునకమా? శార్లూలమా? విశాచవూా? 

శామ... (అప) ముకుంద శాస్త్రి! సీకు(దెలియదు. నీవూరకుండుము, 

నాటక మే! యిష్పటినాయవస్థలో__ఉం. నాటక మే! నాగొంతు.€ 

గోయుటరు. నాటకమే! ఉం దిగసన బారిచల్లారు నాస్థితిలో__ 

ఉం ఎగవియొోని_టీ! జ్యాలగమం కు చున్న దానిస్థితిలో __ 

అబునుప్రైచప్పబకి జాం పో న్రనాస్థితిలో ఉెపణెపలాడు దాని 

స్థితి ఛో నాకు. బుగ్గ పోటుగ__ దానికి ముగ్గు —ఉ నాకు 

బల్లెపుబోటుగ-__ డానికి గిలిగితగ__ఉల నాకుహ_స్తఖండన 

ముగ దానికి. గాగిలింతగ  నారెకమెసినగ _చానికిగుడి 

పఉఅనగ.__నాకుదరగ శయ్యగ__-డానికిబూల పాన్పుగ___నాటక 

ముకటికూడనా* ఇజాలుచాలు! నాకు వేజేయులి పాపాణము 

దిననక్క_ఆ లేదు. డానిని సంతలో వేజేదొమృరియాట నాడింప 

నక్క_ఆ లేను. నాటకమే! నాకొంవదీసి నాప్రుట్టిముంచి= 

నాకాపురముగడ్లలు చేసి నాసంసారము చస్పుబండలు చేసి. 

నాటక మే! చూచితివా? గానిబుద్ధినడి యేట వడి యేట 'న్యైప 

డిపోవ్రన న్నదో, అయ్యయ్యో! నాటకముట! 

ముకుం (అప) ఇంతయరగ్థము లేకు ుడ మాటలా జెద "₹మిప్రారబ్ధమం 

డీ! నోటికి వచ్చినశ్లుల్లననుటయే! నాటకము లేల దూహ్యుములో 

సహేతుకముగం జెప్పుట మోతరమగునా? 

'రావు._.-(ఆప) సాకిన్ని హేతు వ్రలుదెలియ వు. నాకువచ్చిన హేతు వ్రైక్క_ 

టియు యున్నది. మామేనమావకూంతు రీనాటకాలుమజగి 
యే వంశము నాశ నము చేసికొన్న ది, 
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ముకుం_అదెట్లు? 

రాము..ఆమయే వేనా నాటకాలేవ్వుడు చదువుచు. గాలకే పము 

చేయుచుండెను. ఒకనాడు దానిమగ(డు సంభావనకై పొరు 

గుననున్న యయూికోపోయి సాయంకాలమువజకు రాకపో 

యెను. ఆతండు నెన్లినయొక జాము కాకుండనే మో మేనమావా 

కూంతునకు విరహావముప.] యదియారంభమయ్యెను. నాటకము 

లలో నాలాగున నొారంభమగునంట! నే నెప్పూడైన వానినిజూచి 

యేడ్చితినా? నా కెట్టుతెలియును? అట్టివిరహ వేదన మొదవం 

గానే క తో్యోపచారములు 'సీయవలయునంటగాదా! ఆవేదన 

తోడనే నిమ్మళముగ నీవిరహిణి లేచి ెట్టితాళముతీసి కోంత 

ల్ు) దాని చేతికిచ్చివట్టి వేళుతుంగము_స్పలు పచ్చక ర్పూరము 

మొదలగునవి తెవ్పించినది. ఈవన్తువులన్ని చిదుగంగొట్ట తాచి 

ప్పనిండ నీళ్లుపోసి యందులో దాసిదానిచేత నే నాన బెట్టించి 

యపినానువజకును జూనూరకుండక నాటకములలో చెప్పినట్లు 

తనయింటశొరికలు కో వెలలు తుమ్మెదలు లేకపోన్రట వేత? 

గందిరీగలను, నల్లులను, గండచీములను నోటికి వచ్చిన క్లుల్లపద్య 

ముంతోదిట్టితిక్టికుదకుమూ ర్భావస్థకుంబూర్వము రాచిప్పలో 
నినీళ్లు సత్తుత ప్పెలలో వడగట్టి గడగడ దాహము వుచ్చుకొ నెను. 
గొంతుక దిగుస౭కి విరహముకాలుశొలది పారిపోయెను. కాలీ 
డ్చుకొనుచు నప్పుడే మగండువచ్చి యామె(_తాగిననీటిలో మిగిలి 
న దానిని వీపానాసం[ భముమున. (దానెను. ఇట్టు కౌవిన యర 

గంట సేపటికిద్దజుం గాడ నాకె త్యోపచారస్రు తుంగ చాపమో+ 

దనే చచ్చిపడియుండిర. 

ముకుం-(అప) అదెబ్లు! 

'రొమ---(అపు ఎట్లాః వట్టి వేళ్లు తుంగము సల్కు మొదలైనవన్తువులు 

దంవి సీళ్లీలోంబోసిరని చెన్పితి నే_నానిలోగ్యబనూాదనున నా 



భిముక్క పడియున్న దంట! ల్లప్టటినుండియు నాటక మనంగ గాక్ర్ర 

గుంజె దడయెత్తును. నీవ్ర నన్నేమియనినస శే కానినేను -_ 

'పీర__సాన్న గారూ! మాయమ్మకొక నాటకము కొనిపెట్టరాో 

ముకుం-(అప) తాతగారూ! సొటకమును గొనియిచ్చుట మోకిష్ట్రము 

'చేదుగావున వాక్సారుష్యమున  నిరాకరింపక మృనులముగ నే 

వలదని చెప్పుడు! 

"'రొమ---నాయనా! చూకు! నీకు మోయ మ్మకులహూడం జిన్న తనమగుట 

వేత చెలియదు. మనము శుద్ద క తియ కుటుంబములోని వొ 

రము. మనకెంత సేపు వెదికాచారసంప త్తి కావలయును. మన 

క్కు నాటకములకు లంకేకలియదు. ఒకవేళ బలాత్కా_-రమునః 

గలుపంబోయినయెడల సోమపొనము చేసిన సోమయాజులుగారు 

బాము దాడికల్లు _దావినట్టును, నిత్యాగ్ని హూ త్రియెన గృవా 

మేధి చుట్టంగాల్చినట్లును, వకాదశీదినమున శుహ్మో-పవాస (వ్రత 

మొనర్చు వితంతువ్ర లేగలుతిన్నట్లును బరమహో స్యాస్పదముగ 

సిందాశరముగ నుండును, 

చీర__నాటకములు మిరనినట్లు దూవమ్యవన్తువ్రలగునా? అటులైన 

(వాయువార చదువువార నేకు లేల యుందురు? 

రామ_అసి నింద్యవ న్తువులుకాన్ కాకషోనీ ఆచింతమనకక్క_ట లేదు 

అవిమనకు మ్మూతముతగవు. చెవిసందునం దులసిదళము "ప్ర 

హొనవలసిన నేను చుట్టయోకలమో కెట్టుకొనినయెడల నెట్లుం 

డును? తలగొజీగించుకొనవలనిన కామిముండ తలగ తీరించుకొ 

న్ననో, లేక పం చుకొన్ననో యెట్లుండును? అయినను నృథగ ధన 

వ్యయ మెందులకు! 

కాంఛ __ ఎనిమిద ఇత్తుకం కు నెక్కు-న న్యయమక [- అలేదు. 



(పథమాంకము, లతే 

ళాను_ఎనిమిదణాలున్న యెడల సీ తలలోనికి సవరమువచ్చును, లేడా 

నాతలకు తరము రును హీహీప్టీ! 
(అపు ముకుంద శాస్త్రీ! చూూచితి వా! భార్యతో * బరిహోసము 

గలహాడం మాటలాడ? గలనన్నుధెర్యము నీకిప్పుడు కలిగినదా? 

అన్ని రసములునున్న వి. కాని యిదిగో! వయనుమోరుటయను 
లోప మొకటి లోకమునకు గనబశుచున్న ది. 

కాంతేనాకిప్పుకు సవరమక్క_ అ లేదు, 

రామ... ముశినాకు షెరమక్క_అ లే దా?__ఇదినోదూడు!నీవుచూలీింకో 

'రాల్మవె -- చిన్న చూలింత రాలవై --బుల్లీ పొట్టిశా స్ర్రైగాండు స్క్ర 

డువ్రులో నున్నప్పు డానవమాసదికులో నేను తురకర్శము చే 
యించుకొవ(/ఫహాడదు కాన మంగలికిచ్చున దేమో మిగిబ్బిమంచి 

సాటక్రము త ల "నేసీఏినో._- యాకాంత్లి 

మతికిమగండనుగాను. హీ హీ హీ హీ! వుట్టణోవు మాబుళ్చి 

బాబున్నా( డే. అతనికి నాన్న గారినిగాను, హీ కీ హీ ఫీ 

(నవ్వుచు భార్యను గంగిలింపంబోవునుం) 

( నేపథ్యమును నాన్న గారూ! వంటయెనది లోనికీరండు. 

రామ-__దీనివంట..._ ముకుంద శాస్త్రి! నీనవుకూడ మాపం కిదే భుజి 

యింతువ్రకాని లోనికిరమ్ము! 

"పేర._నాకు నాటక మాయని యెడల నే నన్నము దినను, 
ముకుం... వేను వూయింటికే పోవుదునుః సెలవిండు రో) 

రాము... పేరిగా! తరువాతంజూడవచ్చును రారా. ఇదిగో నీవ్లనా వే 

లుపట్టుకొనుము. (భార్య యట్లుచేయును.) మజల వునకిక్క_డ 

సావకాశముగ మాటలాడుకొందము, 

(అందణు నిష్క_మింతురు.) 

ఇది (పథమాంక ము. 



(శ్రీ 

స య సళ, 
లెద 

తిర కాయా 

డి సీయూంక ము. 

((పదిశమురామశా స్రీ యిల్లు.) 

[ప వేశము కాంతను రామో స్త్రి ] 

'రాఎందుకొ ఆకు ఇప్పడంతపని యేమివచ్చినది? ఏమి? మాటలా 
డవేమి? అదిగో 'మొుమ్టలాగున---డొల. చెప్పు 

కాం... పనియేమున్న ది? ఏమియుపని లేదు. ఊర శే వాసితిని. 
'రామ-__-పని లేక వాసితి వా త” చక వాసితి నా! ఉం, కుడి చికూర్పుం 

డ లేక _వాసితివాః ళ్ నరక చతుర్ల శికొక్క. సారి నాతల కాయ పె 

నంతేచమురుచుక్క_ వేసి రాయలేని దానను--ఉల ఈనడువు 

మెడనరముపట్టి నేనేడ్చినప్పుడు కాసంత పమిదలోనిది దీసి నా 

మెడకు రాయలేని దానవు---టఉ6.-ఈనడువుశివర్శాతి మరు 

నాండ్మ్నుపాశనసమయమున ముద్దగొంతుకలో దిగక యుక్కింరి 

విక్కి రియెనప్పుడు నాఏంవుమై రవ్యంత రాయ లేనిదానను. 

ఉ...__మూరెడువేనెడులేఖను నన్ను( గూర్చి మోయన్న కందు. 

లకు వాసితివి! 

కాం... పెద లేఖను వాయ లేదు. మిమ్మునార్శి వాయ లేదు. 

'రౌ=నన్ను (గూర్చి యే (నాయక పోయినయెడల నిపుడు మోయన్న 

నిన్ను దీసికొని పోవుటకేల వచ్చనాండు? 
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కాం నేనిచ్చటకు వచ్చి జాడావుగా మూ(డుసంవత్సరములయినది, 

ఇప్పుడొక మాలు మాయన్న నన్ను దీసికొని పోవరాయూాడడా? 

రాశీసికొనిపోవరా౮సాడ దా శీసికొనిపోవరాయాడదా? అబ్బ! 

అబ్బ! లేఖ వాయకుండ నోరుమూసికొని యుండంగూడదా! 

లేఖ వాయకుండ నోరుమూసికొని యుండంగూడదా? ఉం అత్త 

చారింకికిన చ్చి మూలకు సంవత్పరములెన దా! ఉం కావురము 

సేయు చున్నగడియల నొకటి రెడు మూండని శవజాగరణము నే 

యువానివలె లెక్క ె ట్టుకొనుచుంటివా! ఉం అయ్యయ్యో! 

న్నాబవుకు సికింతక్రంటక ముగ నున్నప్పుడు "సేశసంత కాలము దు 

దును? మూూఃడుసంవత్సరము లేక దా? య త్రింటయగాలు పెట్టి 

ఉం అంతకుముందు పదిసంవతృర ములు వుట్టింట నేడ్చియే నచ్చి 

తివిగాడా? ఇంతలో నక్క_-డ  శేమిస్రుగిమునిగానని యిప్పుడు 

పరుగి త్తందలంచితివి? 

న స. జాతరకు పదిదినములు గొప్పయుత్నన 

ము జరుగును, 

శా-- అమ్మ వారిజాతర కు నీవెందులకుః గరగ లత్తుకొని పరుగెత్తుదువాకి 

గంపసిడియాడిగంతులు వేయుచు వా? ఉ_నీ వేకుక క పుక్తింటన. 

నుత జాతర యె జకుగందలంచి యున్న దో సీ వేడుకకళొటు శే. 

యత వారి యింటనిదిగో-యూాయయ్య వారిజాతర__నీ ఘుముగ 

జనుగందలంచియున్నది గాదా? ఈజాతర కానిచ్చుకొని... 

పదిదినముల ముచ్చటచ్చట  దీక్చకొని=ఈ-__త ఏ వాత స్థిర 

ముగా కాఫ్రరమె ల్రీపెఫకొని సంసార సాటకమునకు భరత 

వాక్యము చెవి తెరను, నె లీిమాంద మునుగు సెొక్క.సానే 

చేనకానిజజగణపు ను స్టైకటళొని ఆ-ట---ముందూరున ము 



సరి నృద్ధబివాహము, 

యెత్తుకొనవచ్చునుగాదా? ఇంతలో. తెందర యల? కొంచెను 

ఛశాలించు! 

కాం__మోకు(బంపుట కిస్టము లేనియెడల నిర్భంధ మేమున్నది 

ఛా=డాతేరకు నన్నుం దీనికొనిపోన నీవిచ్చటకు రావలసినదనీ మొ 

యన్న గారిపేర నీన్మ వాయశేల? అతండుదుడుకు దుడుకుమని 

'రానేల? నేను పంపను సీడారిని నీవ్రసనువుమని నేనాతనితో 

ననుటనా కేల? ఎందులకీగాడిదెగ త్రర!-ఉ.__నకుమ నీవు వం 
చిదానవ్రగ నే యుండవలయునా్ ఉం... మొకళ్టోవుటినింటి కొక 

సారి బోవలయునో యని యెడ్చు భార్యను పంపించ లేదని మో 

వారివలన లోకులవలన బూతులునాకా* 

కాం...-నాకుమొల్లో యేలాగైన వెళ్ళవలయునని యాందోళనము లేదు, 

రామ. లేనిదానవ్రు నిన్ను. దీనికా నిపొమ్మని నాసూరయ్య అన్న పే 

ర చేల వాసితివిః 

కాం నేనట్టు (వాయ లేదు, 

రానుఎ-అట్ట్మవాయని యెడల నె వాసితివిః (నామగండు నన్ను 

గోసికొని తినుచున్నా(డు నేనీక తెరబోను కాపురము చేయ 

లేను ఉంఎంత సేపు బాలవిధవలాగు మూల(గూర్చుండు మును 

న్కు ఇంటిలోనున్న ముగ్గురొకరి తరువాత నెకరు సాపెగా 

వు కాయుచుందుకు; ఏీథిలో నలుగురి మొగ ములు చూచుటకు 

ముగమువాచి పోయినాన్సు పోన్ ఇంటిల్తోనెన చేదైన జను 

వుకొనుచు నుండనలయు నని నాటక మొక దానిని గొని 

నంగ నిచ్చినాయ కాండు) నామైనేకసంచేహము ధనముకొఆ 

'కాసపడి నన్నునట్రడవిలో (వెచినార్కు. నన్నెలులుబంటి కంట 

గట్టినారు నన్ను న్య్టైటజాయిగట్ట దింవినారు; ఈముసలి ముం 

డకొడు కాయునెపుడు మట్టమగునో తెలియద్యు నేసీవిశాచము 
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నుండి యెళ్న (డు వికుదలయె | పజలలోంబడుదుసో తెలియదు 

అముదపుసిద్దై లాగున మొగము విడు-డ దొమ్మరి గడి 
సెలాగున ముక్కు_పీ(డు| బహ శని డప్పులాగున కడువున్ను 

ఏీండు---తాండ బెక్నంత బ్యా పెళ్టుకొనిడట్హు ముని పొడు 

మువీల్బు దు---హగుంహగుమ్మని బోదురుకప్పలాగున జెక బెక 

లాకు చు బేనెకమువెకల్సుగల యంగన(శ్ర్ర మొకటి మెంజుట్టంగా 

గిళొాని--దృ్వ చెదరకుండున కైడమమెత్తి యరచేయి కనుబొ 

స్మలక్ష ఈక బెసుకొాని కుడిచేతిలో? గుక్క అను జంపంగల 

బడి తెను నేల్చపెటక్కు.టక్కునం గొట్టుకొనుచు__వమే యేమే 
ఓసీ__ఓసీ-యనుచునాచుట్టుచుట్లు తిరుపచుండఃగా. ఓనా 

యనా! ఓయమ్మా! ఓ యన్న య్యా! 'నేనస్టుబ్రుతుకం గలన్ను 

ఏనిరూవ్రు కాలిపోను,, అని (వాసితివేమో? తీసి 

'కాం--- నేనేమి వానితినో చెప్పజేల* అబ్బాయి చూచుచుండ:-౫ జీ 

(వాసిసితిని. (వాసీనబేదో కామమ్మకుం జదిఏి వినివించితిని, 

రామ-=గుంటయోనదూూలయొద్ల నే కూలంబడిన కు ట్రకుంక చూచిన దేమి 

ట్ర అన్న పాశన మేగాని యతురాభ్యాన మెటుగని యాయడవి 

మృగవుముండ నినుట యేమి? 

కాం ఇప్పుడ బ్వ్బాయి సుంట యోూ;నమాల మొద్ద గేయున్నా డని మిగ 

నుకొనుచున్నా రా ఈమూందేండ్రనుండియు నాయొద్ద నేర్చుకొన 

లేదా? ఇప్పు డెంతకఠినాం ధ్యగంథమైన నులభముగ( జదిని యు 

చితముగ (గహింపళం(శు. కామమ్మ్నా! చదువుశోవమ్మా! య 

సియెన్ని సారులు జతిమాలీనను నామెనామాటవిన లేదు. అయి 

ననువర్షములు, నగ్ల క్రమము తెలియజేయు చిన్నపు గ్లకమును 
(నాని యా పెకిచ్చితిని, దానిలో గొన్నిషత్రముల జింవికొన్ని 



ఫి వృ ద్గవి ను ముం 

ధీ వతులు పఫపొటములుక్రటినపి, కాన్ని టిశోయాముదపువెంబు 
జాని య C౧? 

జిక్తుతుడిచినది. మశిీకొన్ని (టిని మిాకాలివోాంద కురుప్రులకు ప 

న 

ఛామ-___లఅదినో! నాలంచుదున్నాను. లేఖమాటకామి నడిగిపోవువు 

"సమో యని లేనిపోనివమూటలవే నన్ను మజపించుచున్నా వ్ర. 

ఆ డుదొసికంచ ధోరణి యేల కామా! కామా! 

"ల ఇళ A CE (5 క (ప ఎశంచును.) 

కొన. క వుొనింటికు తరము (నానిన 
జం ఆయాన్ 

దా లేదా? 

క ప. నాకు. దెలియను. నన్నే మియడుగకండి. చెప్పిన 

నీవికకుం గోపము -- చెప్పకున్న నీకగోపము. నగుమనా కెందుల 

కీనక్కో_ బా ప్ర! PT NS CS 

ము మాదిగమంచయమ__నోటశా 33 గన మొప్లో దేవం 

అధ ఎ gen 2. ఇ జాయని మూలో కుండి (వక్చును.) 

Ya J RT త రో RG టై ఛామ...-నుగంయచ చ్చి న పెక్చుచున వు మగ (డు బదికియుండుట నుత 

బా యెస్సు దున్న ది. 

శామ.నాయసా! సననంహాడదుగాని-సీ వెల్ల కాల నముగ్రిక్సుకొొని 

యూయగులాడునువా? ఎత గుటుక్కు_మన్న తరువాతనే న 

మాయమ్మ యేడ్సు వెనుకంబ్య్ర వేహూగాని, నామగండు తిరిగి 

వచ్చుట, నాయేక్స్పుతీరుట్స టూల్ వనము లో. జకుగన్రగధాః 

(ఏక్చును.) 

రామ శానంతముగ నుండందగిన యేశ్సున కే ఏనమున మూ తము పి 
లీ 

"సష మేమి? er Se వెట్టముండా! డాొటగు. ఊలు 

డు మార్లు! చెప్పినదాసికిం గన చెప్పకున్న నాకు గనోపమ 
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ని సీవిపుకునాగుం డెలో పోటుగ(నుెకమాట నంటివికదా! ఇని 

యెేనునియుతే రము వసినది? 

కాము==కాపుర ము నున్న జుట్టు కొనుటతప్ప కాగతముమిోాంద నున్నజు 

ట్ర జేతగాని సాలు నాకెం "తెలియును? 

కాంత అమ్మా! అట్టందు వేల! సీకునేను జదిఏవినివిం చితిని గాదా! 

'కావము---నాగులు చవతినాండు చలిమిడి చేయుచు సత్యభామ సమర, 

పాడుకొనుచుకన్నప్ప జేదో అమ్మ కొంతలొడ లొడమన్నడి, 

నావహ్వూగొసినను 3 శేనుదెొంగ మాటాడను. 

కాంత.-మోానాన్న గారిని గాని eS నేనాయుతే రమున భూ 

మీంచినట్టు నీవువినియుంటివా. 

శాను. అమ్మ! ఉత్తరము |వాసినదిసీవు. చదివిన దానవునీవ్లు వినిన 

దానను నేను, 

'రామ---కామోా! ఏమని వాసినట్ట కొంచెమైన సనీవువింటిశూ చెప్పూ! 

'కామ---నాయ నా! నీనెల్తుకాని ఏమని వాసినదని తర్జనభర్జన మెం 

దులకు* ఏమి, వాసిన (నాయలలిగిన దే (వాయఃదగిన దేవో 

సిన చే, వానినదానినిభార్చి యిప్పుకు నోరునెక్కు. కొన్న వి 

నియోగ మేమున్న 8 మొదలు తాను త్తరమేల (సాయువలయు' 

నని యడుగవలసి యుండగ "నేమి నాసినరని యీయెగురులాట' 

'లెందులకుో అమ్మనాకంశు చిన్నది కనుక చెప్పుచున్నాను. 

సము డ్రనుంత కాస్ర్రము=వెగినాడు వేగినాం: డంతయా 

'శరుమోాసిన మగ(రుఅడగ్నియుండుటకు  మడగియుండుట' 

కు నత యాశగుబిడ్లం యొత్తుడు లేనే ళలదయ్యాను. ఎటువచ్చిన 

ను బోడికుంకను చను బుల్లికుంకనా? డు మమిద్దఅము తన 

చప్పుచేతలలో నుండవలసీన వార మేయయ్యెను, అదిగాక = 

చవ్రుకుపుల్ల( జిదువమునక్క_ ఆ లేదయ్యెను, అలుకుగుడ్ల నంటనక్క- 



అి లేదమ్యెను. (ముగ్గుబుట్ట ముట్టనక్క_అ లేదయ్యెన, వాశి 

లియరుగు మొవలుకోొని వంట ఫాయ్యి నజికు నడ్డమైన బానిస 

తనములక్తు నేనుంటినయ్యెను. తనశేమి? నికే పములాగున. 

దొర సౌనిలాగున నుండక నేనుదొ గిలో నంట్లుగణుకు xX 

అుకుమని తోను చుంగగాతన ముగ(డ్తు పీధిగుమ్ముములోం 

గూర్సుండి కబుకుకఖుకు నాలుకగీచికొనుటకు (తొటాకుటు 

గోయు చుండగ __తానుబోనం పెప్పై వూ “సువ గూర్చుండి ప 

ఉఇయనుపజుకువుని యూరకయుత రములు (వాయుశైందులకు? 

శామ-ఎచూచితివా! సీవిక చెప్పు దీసికొని నిన్ను నన్నెక్టు తన్నుచున్న 

దో మూడు! నాకర్శము! నా్యప్రారబ్ధము! నాదుర్లతి! 

శాను..ఎవరిననుకొసిన లాభము లేదు. అనుభవింపక తప్పదు! తప్ప 

దు! అండుదానికి. జదు వేమిటి? న్నాశాద్ధము! ఉద్యోగములు 

వేయుటకా? ఊళ్లేలుటకా? అవమరవ్రుముక్కవచ్చిన యాలిన క్లే 

యనుటకవకాశము లేదుగడా! నవనాగరికతలష! చారీసంఘ 

మష! నాటకాలష! నాలుగువిథులం దికుణగుటకు పే; సచ్చలప.! 

నావల్ల కాడప.! నబ్ల మడుగ ప. ! మరూండుముక్క_వు నేర్పినయాడు 

ది 'మూండుముస్లు బెట్టిన మగంసముండళొడుకు చేతనై సను 

ము త్తెమంతమాట పడదుగదా! నాసవతివచ్చిన తరువాత నీవు 

నన్ను శెండవపే ౦డీ చేసికొనగ_నీవు([బదికియుండగనే జీను 

బదకొండవ పెం గ్లిచేసకొందును..._ఇంలేకాదా? ఈసంఫాప.ణ 

ములకు మొద లేమిటి? తుదయీమిటి? ఉచ్చత యేమిటి. నీచత 

యేమిటి? హడ్రేమిటి అజ్ఞ యేమిటి? 

చామ (తీల( గొట్టుకొనుచు) నాకు దెలిసినడి'కొదు, నాబుద్ధికిం గుక్క 

మూతివించెదిగినది, నా వేదాధ్యయనసంప త్తి కుక్క_ముట్టుకొని 

పోయినది. చదువునచ్చినస న్యాసినియని నాకు. గాసంత తెలిసి 
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యుండిన మేకల చేసీదొంగయూవిలో దిగక పోదును, ఈబొం 

డజలో- గాలుెపిటక పోదును. నోలుగువేలు కట్నమి చ్చేదమన్న 
ర u 

౨ “=అఅియునికో గహోరమిచ్చెదమన్న సశేకాని ఓ” తరువా 

గ నా సానలోలనినదనునూట తెలిసియుండిన యెడల నేసిలో 

క సమయాల యుందునా? 

కాం. ఎను ౫ నుసుకొొంటినని మో కెవ్యరికవి భేయు రాలిగ నుండ లేదు. 

ము "ఎంకే మర్యాదను నేను చెడగొట్ట లేదు. నామైమోారిట్లుపరి 

తాపపసుట నాకు విచారముగనున్న ది, 

రావు_నడువు నీకు విచారముంకనులకు? అస అలా రుమని యీడ్చిం 

చుచున్నా వ్ల, చెప్పులీసికొని తడతడ తన్నువాండు లేకపోయి 

నుగాని సీక్షదేపనిగ పరపరయు తరముల (పాత యేమి? ఆం 

(మోాందికిం బోన్రుచున్నా౯డ్న) 

కాను. సాయనా! ఉండు. ఉండు, ఇట్టుప్రుక్సిమును౪సననియీ నేనిన్నా 

లు శాడలుదగటగ నుక్కు_కొంటిని. అమా! అనినణగోపము 
ళల ౧ రీ 

"కాని సంనార మైన తరువాత. గాసంత హాచ్చునుండును=కాసం 

తతగ్గునుండును, కాసంత చాటుండును కాసంత బె టయుండు 

ను. కాసంతయుజబుగుండును__కాసంతపిబుగుండును,. కాసంత 

తఘుకుంకును = కాసంతడాగుండును, కాసంతకుంయ్యియుండు 

ను---కాసంతకంయయ్యియుండును. కొసంతడాండణడండును- కాస 

తడాహుహ్బుండును. ఈలేశ లేశాలన్నీ కటకటికావడినెచి యె 
యల్ 6 € చా 

ప్పటికప్పుడు మూండావుడ ధూరములోనున్న పుట్టంటికి: జేర జే 

యాందినయెడల చెవరికమా జ అనగుదాటు-ఆచిన్న త నము-ఆతల 

వంస్రఆరట్టు ఆరన్వ అక్కడ పొరుగమ్మలక్క-లందటు చేరి 

(సీస, అమ్మా! యిది యేమి చోద్య మే ఆలికన్ను లలో గాటు 

కె కొన్న వుగ(డుకన్ను లలో నిపులుపోసి కొనున(ట!” య 

§ 



శీ భి వృద్దవివాహుము, 
గ్గ 

నియొకచింపితలము ల్తెదువును, “వీనియశ క్షత, యనుమానము 

కాలిపోను శేయింబగళ్లు గట్రైగయ గాగిలించుకొని కూర్చుండు 

నట) యని యొక తెణ్ణ్లమావు 'పేళంటాలును, “గరిగమ్మక తం 

బడవచ్చును.-గాజు పెంకు కోతంబడవ చ్చును-__క త్తిపీటకోం 

తంబడవచ్చును--కానికాలముగడచిన మగని కోంతపగడానికైన 

వలదమ్న్మా'” యని యొకబాబాకరవు బొలరండయు, నయన్సు 

'పాచ్చుతగ్గతోంబని యేమున్నదమ్నాా! వారిద్దటునితేపముగ 
గువ్వవిట్రలలాగున గుళుకుగుళుకు మనుచునుండ నే యుందు 

రన్మూూ' పై'బచ్చనయోర్వ లేని పానకములోవుకకపాడ్నునై జప 

దిస్ట్రవీడళకొంకనక్థ కామిముంక యీావిడాకులస్రుణ్య ముక కొ ను 

చున్న” దని యొక కారు నోరుగంగాలమ్మయు గు నోటోవ గార 

స్టైల్రనదరుచుం జేతుల్ముతిప్పుచు మూతులు (తిప్పుచు పెను 

లగఅచు చుం, తుంట్లుంజర చుచు, తేయ్యిమని కలిసి యాడుచున్న 

నాటకములోని కవిత్యమునీ దళద! మూ చేంస్తైనుండి కావుగము 

షపేయుచుంటివిగ డా! -ఈయిల్లు నాది. యోీాసంసారము సాది 

యోమంచినాది- యో చెడ్డ నాది-యాయున్న ది నాడి ఈ యా 

"లేనిదినాది---యనునఖిమూనము సికింక సనెందులకు. గలుగక సో 

వలయునాయుని నా కెప్పుడు ప్యకొన్న సపెద్దపోయగాూలము. 

రామ-=- నేను దానినుగ(డ ననునభిమాన మున్న యెడల నీవు చె్పీనయ 

భిమానము లన్నియు నుండును. అది లేదు. అది లేదు. సంసా 

రమునకుం గావలసిన (పథానవన్తు ఏిచ్చట లేదు. గొంతుక కేచి 

పాట--లోకజ్ఞానము లేని క్ర ఏిత్వము--చిత్త గుద్ధి లేని యారాధనము 

భోక లులేని తద్దినము వేదములు లేని మతము అభిమానము లేని 

సంసారము అన్ని యొకటి. ఇచ్చట వినియోగము లేదు. అచ్చ 
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ట వినియోగము. 'లేదు. సెగ నయ్యకొయ్యల చేత=నమ్మల 

క్క_లచేత నంకము లేనియల్లరి -నడ్లమైనతిట్లు, 

శాంత మోర నుకొనినప్లు నాసంసారరహాస్యములుగాని నానుఖదుఃఖ 

వృత్తాంతములు గాన మావాండ కప్పుకు నేను (వాసియుం 

డలేదు, మిరు నమ్మిన సా నమ్మకపోయిన సరే-నే నింత 

కంట నేమిచేయవలసినది. 

రాము ఏమి చేయవలసినదా? వపడువవలసినది ఇదిగో! జుట్టు పాయదీ 

సి తన్నెదను. (మోందంబడి కొంళ్టుచుడాటి. ఆఆ. మూచెడు 

ముండకు బారెకుబుద్ధియా! ఉం వునయింటనుంట లేనిస్థితిలో 

స్ు డు ఏద్య నేర్పి విజ్ఞవీగి మగ(డుముండకొడుకునకు సంచాం 

“మా ఉ-, 

కాంత -(పడ్చుచుందనలో) పర మేశ్యరుడా! ఎట్టికస్ట ములై నం బడుటకు 

నాశోరిమిమా( తము దయ సేయుము. నాబుద్ధి నిరంతరము నీ 

యంచే లగ్న మగునట్లు చేయుము 

కాను---ఆయ్యో! నాన్న గారు! అయ్య యో! ఏమిటండి! ఉఊరకుండండి 

సెద్దకాలమునకు సుఖము లేదు సేకదా. మెంతనగాంతుకో 

త నచ్చినదమ్నా! అయ్యయ్యో! నాన్నగారు ! స్నానము వేసిన 

వారు తిరిగి యేల మైలపడినారండి* 

గాను ఇప్పుడు మైలపడుశేమి? ఈకుక్క నాయళ్షోపవీత మెప్పుడు 

తగులబెట్టినదో యప్పుడే మైలపడినాను. చదున్రువచ్చినయీాదద్ద 

మృ నాకొంపలో నెప్పుడు కాలుసెట్టినదో యప్పుడే నావంశా 
కారా లన్నీ వల్లకా డైనవి, నాయగ్ని కార్యము లన్ని యనగా 

న్న మైనవి. నాపేర్ముపతిష్ట మారిసోయినవి. శుద్ద శ త్రియస్రుకొం 
ప వీల్ల ముట్టుకొన్న | శాద్ధమున లె ధ్యంస మెపోయినది।, చదువు 
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వచ్చినవాంని చబ్బన నాం వర్యనాశన మైఃట్లు పురా ణము చే 

"ఘాంవ్ 6చానున్నన వదువు అనిమొదెనయెక్టును వాహనముగా: 

చేసి సికొన్న మా సాగరు? శు పరమపూజ్య (డే 'జెనాండు, మవూటలువ 

చ్చినచిలుకను వాహానవముగా. చేసికొన్న కామి గాడు వాసిచేత 

నే బూడిదమైనాయ. శా సములూరక పోవునా? నిద్యాస 3 

బంథసంబంథమను చెత విష్ణుమూ ర్తి రియంత వాని కొడుక్రగుకామిగా. 

'జేశాలిపోయినప ను డిశపొట్టిశా న్తులకొడుకు రామిగాంేవున్వు 

నో?ఇదిగాకవిడ్యాస్వ. సావిత్రి యగుసరస్వతిని జేసికొన్న 

డినెలి. మాద టొక్కుమని యొకచిను కెవగ్గడెన నభిపేకముచ 

పుం చదువుపోతాయుదానిస్త దిరుగుజోతుస న్యాసిని హా 

వుమునుండి వెడలనొట్టవలసినదే గడా! 

కామ= ఈక లికాలములోో నీవీవపకా లములో నాలాగున మయో 

చించునెడలం గార్యము లేదు, అట్టిపరిశుద్ధదినములు మాతోడశే 
పోయినవి. ఒక్క మనయింటి లోతప్ప es యింత యో 
ముక్క. రానియా(డుదే యుండదు, కాసి యాండుడానిమాటవ 

లెనే చదువకూజ మిక్కిలి మోతాదుగా నుండవలయును. బ్ర 
శ్రిభోవుగముండకొడు నెవ్వండు re డెపుడ యెక 
సారి చాక లిపద్దుమూచుటకో, (కొత గై  నెప్పుగ్ స్టన్ కొసినపు డా 
నవాలుకొాఅకు. నొంగన కానంత నాతో కాని యదే 
నిగ మూల; గహార్బుండి యొక్క టు వాంతలా? గతి లేనిమగముం 
దకొడుకునకు. గలము భగనంతుండు నుదుట (వానీనాండు గా 
స్రీ రకుదానినుదుట్న వాంత గరిశుయో, సూడియో కాదా? ఆ 
గరొబపని మేదో నాయెదానం బెళ్టుకొంటిని గదా? సూది తొ 
ను వేతయబుచ్చుకొాని చున్రకు చున వుకు వుని నాల్టు పోట్లు Faw 
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మగనిగానంచకుం. గాసంత బహ కమ్మి "వేయ(౧ాడదా? 

రామ. సూధు వు చ్చుకొని కాదు గునుపము వుచ్చుఖెని___చయుశ్రుకు 

చువుకునం గాదు గుబుకుగుబురు__ నాతీడుపుడుబట్టమిా(ద 

న పటిక అహా టైన్మాకన వేయుట కాదు-- 

(బహ్మరం ధస్థానమునం బొడిచి కపాలమోతము వేయించువు 

నునెడల గవ్వుమని యెగిరి యెగిరి పడుచు మ ర. 

_న్నవానిని కడ తేర్చుటలోం జుశ్రకొన్న దానికున్న చాకచ చక్య మిం 

ర్ం 'జెప్పనలసిన దేమి? ర 

కాంత__(తనలో) ఈశ్వరుయా! నాభర్చ న, న్నెన్నితిస్లు తిట్టిన సరే, న 

న్నెన్ని దెబ్బలు కూన సరే. నాశాంతచిళృతకు.__ నాసద్వృత్సి 

కి భంగము రాకుండునీఖుమ్మా తము కటావీంవుము, 

శావు.___నాన్న గారు! అమ్మచదువునకు నేనంత యడ్సుట లేదు. మిదు 

గ్గతికి నేనంత యెడ్సుట లేదు, కాని-కుళ్జాకుం కమూ డేండ్లక 

పరద కనూజేండ్ల బదుకవానిగతి యేమికావలసిన 

ది రా భగవంతుడా! యని రెయుంబవళ్లు కున్చికు శి చచ్చుచు 

న్నాను, 

రాము _ వీరిగానిమాట యేనా? వానిేమి? 

(పేరయ్య ప పశించును) 

శొమ_..పేరిగా! మాటలతోనే వచ్చితివి? దీస్టైయుష శ్రంతుండ _వెయుండు 

ము. 

కొమ___వీరిగానిమాట యేమి లేదు గాని సీను స్నానము చేసి రమ్ము! 

జీవతాగ్బనపుగరికీభిల్ల చేసినాను. నీఏీదినమున నిచ్చట నే సంధ్యా 
వందనపాశాయణాదులు చేసికొనవల యును. 
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కాంత.__నాధా! మారు నన్ను. దాశితిరనుపేతున్రనో స్నానము ౫ 

యనక్క_ర లేదు. నే నుడయముననే స్నానము చేసి యారినవు 

డిబట్టయే క్టుకొనియున్నాను. 

రామ_సరే. అటు లెన_.కామిా! సంభ్యానందన ముదయమున నై 

నది. కొంచెము జపము పారాయణలు వేసికొందును. లగ్హము 

మొదలెన (దనవ్యములం దీనికొనింమ్ము. 

కామ-_9దిగో!, పోన్రచు న్నాను. 

రామ... సేరిగా! ముకుందశాన్సూలు రాలేదు. ఒక్కసారి పోయి య 

నశ్యముగ నివ్వుడే రావలయునని యాతనిసివీసికోని_ 

సర ఆలా గే, 

(నిష్క_.మించును 

శకాంత్ర_.మోాణోో నిప్పుడు చెప్పూ చున్నాను. "సను ౨ వకటా*త్షుము చేత 

సదర్భ్భృల్నే ము కలదానను, సామనన్సుస్వస్న మం ధెనం జలించి 

యుండ లేదు. ఇంక ముందు గూడ భగవంతుడు నాపాలీవ 

త్వమును సంరిష్నీంచుసనుపూర్ల మాకంత నాకు గలదు. 

నిగ్గోవ పస్వభావనై న నన్ను శంకించుట మో కేంతమ్మాతే ముచిత్ర 

త్ర ae మిమ్ము దప్ప లోకమందలిప్ర్రనుషుల నందఅను సోద 

రథావముత" 6 జూచుచున్నాను. 9ది (తిశర ణశుస్టిన( జెప్పు 

నూట గాని మతయొకటి కాడు. మోకు న న్నెంతేసం దహించి 

ననుు నేను చవలచిత నని మోరెంతనిశ్చయించినను నాచిత పరి 

శుద్ది సీశంరుండు 'కాపొడు చున్న ంత కాలము నాయిహాగతికిం గాని 

సరగగికిం గాసి మచ్చ'లేదు. అందుచే నేను బరిశుద్ధచర్శితనని 

మతో జెప్పుకొనుట యెంతమ్మాత నూవశ్యకమైన పని కా 

వ ME ప గించి... నాపకగుచుదనము నను 

సగిం ది-- లెసిపోని సున పాయములుపడి_-వై పె వ'రినూటలను 
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క్ర 
ఎ (= 8 

విశ సింది గి. యనూయారకో ంకిలవలనం బుక్ల?న వ్వెషులన్ని (టికిల్ 

చ తువరు తుదకు లో్యుటయబడిపోను మన్నారు. అందుచే నషా 

రమప దుఃఖమిట నిపుశొందుచున్నారు. ఆలే మకాంతను 

సందేహించి శాధభించిన పాపము ముం దేమున్న దో? ఈ రెండు 

దురవసలు మోాకునసిసించుటు మిోసహధర్శణాకిణ నై నెన నాకి సము 
ర్ యు 

a 
లేగ యింతదూరము “ెప్పతిని. ఇదివణకు మణి నిక్రైమాటలు 

పప్ప లేదొ. ఇశముందు చెప్పజులంయకొన లేదు. కాఫున దూ 

రమాభోచించుకొనుయు. 

ఆ! ఆ! ఆ! నాసహా భర్మచారి"కినని సాగదీసి పలికితివిగదా'? 

విజముగనే! నిజముగ నే! ఆ! ఆ! సహధర్మణారిన వే యగు నె్యల 

నన్నెప్పుడును గని ప్ర ో కొనియుండె___నా నెనె “మోది. విలక్రలా 

స తు. పలు 

యమీపహాటాలికుకువులాగున ముం హూ పాం! పరిహాసమున కను 

చున్నాను తే (లెచుచ్చు నాతో నెడ బభాకొందకుండ నుండ 

వలసిన స్టితిలోద్యునునం బ్య్రు)సిం/౨క6 బరు గత్పుటకు సెర్తపడ్. 

యుండ నేల? 

"కాంత.___పతి యిం టియొద్ద బంగారు శూగుటుయ్యెలల నూగుమ్మహా 

శ్యర్యమున్ననుస ర. పదునార్షుమువిల్ల లకుం దలియెయున్న స శే 

యెనుబ దేంవత్న వారింట. నుత న తలనఆత్సిన ముత యి 

దునెయున్నస ఇ__సంవత్సర మున కొక్క- సారియెన బుట్టి 

నింటినుండి అమొగ ర్ విక అగు అలాటి (జవ సవ్ర న్యు వైనం దె 

చ్చికొనుట కమితానంద మొదును. ఇది యాండుస్ప్రువునం బు 

కిన దానియుత్తేమగుణములలో నొక్క-టి. ఇది నాకుమూ త 

ముండదా? కాని నేనుబోవుట మోాకిష్టముకానియెడ్రల నే నెందు 
లకు బోదునుః మూయన్నను వెడలిపొమ్మని చెప్పుదును? 
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'రామ___ఆ! అఆ! నిజముగా చే_నిజముగా నేనా" వనాతో క 

వెళ్ళ వుగద వెళ్ళివ్రగద = మాడు. మాడు - నీదిమ. 
బట్లయెకాదా 

కాంత నేనింతేకుముందు విూతోస్పష్టముగం జెప్పినమాటలు మారు 

నాగసగ యోచించుకొనినారు గద! 

'రామ--(భార్యనుకాగలించుకొన్సి హీ హీ హీ! భునపాఠశిముండకొడు 

కను. అమ్మాత్రమే 'పనుకదిముందునకు. దోడుకొన లేనా? నెళ్ళ 

వుకాదా* నానో ?__నాశోచే__నాపాణమిక్క-డకు హాయి 

మన్న దీ, కన్ను లిక్క_డకుం జల్లంబడినవి. నాచేతులిక్క-డికి 

వెచ్చ(బడనవి. నేను నిన్ను. బంపన న్నా.ండనసిమా తము మో 

యన్నయ్యశో ననకుమా! నాకే రానిస్టమువేదని నీవు చెప్ప 
వచ్చును, హీ హీ హీ! ఇదిగో ఒక్క-ముద్యం, ఒక్క-టి ఉం పర 

గద్బుపెన నేమిలీ. ముద్దులనల్ల కడుపుసిండిపోవునాయమి? మ. 

డెిబట్టయైన నేమి లే, మైలపడుటకు మగనినూతిగాని కుక్క.మూ. 

న లా న 

కాంత _ _అ దేమిటి? అట్టందు నేల! 

రామ. నాకురుప్రహోా(ద నీకాలికడియము తగిలినది లే. 

షస అయ్యా! ఇంక చాధగనున్న దా! 

రామ.నాబాధ కేమి? నాబాధకేమి? నాతామసము తగులంబడిపో 

వను. నాకరములుకాలిపోను నాశ కి చల్ల్తాశీపోను_నే నింత. 

కుముందు నిన్ను(గొట్టిన డెబ్బలచే నీవెంత బాధపడితివ్రూ యని 

నే నేవ్బుచున్నాను. ఏ ఏ (పడ్చును.) 

కాంత... మోరుపి'చారింవవలదు నేను నిగోపనగుటచే నాకుభాధ లేదు. 

సమస బాధలకు సత్యము, సంతుస్పి వంటి కవచములు నుజ్ 
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ఛామ.._ఓ హూ! ఎంతేబుస్గిమంతు శాలను. ఎంతనుగుణవంతు.రాలవుః 

అ్మోనిన్ను --ఇట్లి నిన్ను --ఇదిగోఇినిన్ను --ముంగోవి ముండళొ 

డుకను 'నేనుగొట్ట యేడ్పింపవలసినదా+? నన్ను గొట్టి ఈశ జడి 

నికొని జందెవు సెట్టుగానెక్క-టి _ యీడ్సికొట్టు- దానితో 
లనెన బుద్ధివచ్చు నేమో: 

కాంత మోరట్లనుటతగ దు 

రామ___కొట్టవా? కొట్టవా' కొట్టకపోన్రనెశల నారు దాకు.లతావశళిస్రు 

మెడచుక్భు స్గాజాల చేతు లొక్క_మారు గలగలలాడించు! మూ 

డు! దూరముగనుంటివేమి? దగ్గఆకురా! ఈసారికడియము తగుల 

దులే హీహీహీ! అఅ-అఆ-అఅ__ నాముగ్గులయిల్లాలన్రు. నాచి 

న్నిఛిన్న శ్ర. నాబున్లి బుల్లివి. నాకుల్రకూచివి. నాతేనెపట్టువు. 
నాచెజకుముక్క_ నవు. పీంక్రీంపా! 

'కాంత___ చబుకుముక్క_ యేలాగునః పంస్లు లేవుకాదా: (నవ్యును.) 

“ఠాము.--హీహాహాహీ! నాయెకస క్కెములచుక్క_వు, నాగడునుదనాొల 

గంపను, నాముచ్చటలము ల్లేవు. నాన వ్రభాటనంగ వు. నాగుణా 

లకుప్పను. నాగాంగళిమునుగులోయగుంపటిసె~ వు, రీాలీాపీామీా. 

బక్టిదానవై ననిన్ను -ఉ. మజియొకయట్టిదానవని చెప్పుడుకూ(త 
లవలన సిన్రచదుశ్రకొనిన దానవగుటవలన..నావయనుపటిమ తు, 

రక్రచదువులాగున వెనుకకుబోవుటనలన _నీదిపం దెపుగుజ్రమువ 

౮౪ ముందునకు దుముకుటవలన భమించి పది? నీవు-న్మ్నాన్తి. 

యతకు-వా యావారమునకు-నా నంశమర్యాదకు-నాయాహీ 

తాగ్నితకు నాపరిశుద్ధతకు. నాయక పత్నివ్రత డీయోదకుతకు 

హీహీహీహీ! నాపరమపవ్శితస్వరూపమునకుం. దగక-ఉ ౫౪ 

మాసాలకు. గోరచూవులకు చుట్టనోటికి కుచ్చుతలక చ్చూనట్లు 
కూను రాగ ములక దగిశదానవని | ఛమించి బుద్ధి: ఎచునాయి 
/ ల 9 రు-సీవ్రప 



డిస బాధ నిన్ను బటినవాధ హరహరా! పగవానికివలదు, ఏవఏ 

(వస్సును.) 

'కాంత.___పవారింపకుండు. చెప్పుకుమాటలవలన కొంపలు నశించినవి, 

సంసార ములుకూలినవి. వృత్తు బుభంగ మైనవి. యుద్ధములుపొసగి 

నవి. దేశములుధ్యంసమైనవి. అంతల ఘముగ లోకాపకారముం. 

జేయున నేమియు లేవు. చెవిలోగాసంతయంటించునప్పటికి నిగ్తీవ 

మగుతు పాకి సెతే మొక్క- ప్య్రెనఫఘోర బలబీవపవోని చేయును. 

శామనీకడుస్రుచల్లగ నియమ్ముక శుపుచల్లగ సీయతే కడుపు చల్లగ 

సీకోడలుకడువుచల్లగ హీహిపీ-! నిజము నెన్చితివి. నామనన్సునకు. 

నచ్చినమాటంజెప్సి లివి. నాకు బత్య కు.ముగ ననుభ వములోను 

న్న మాటంజెవ్పితివి. నాకుసీయొద్ద దాపరికము లేదు. చూశు! 

నేను పెన్ష వాడను గజా! నివ రెండవ డే దాననుగదా* 

"కాం నాకు రెండవ సెంస్లై కర్ళమేమి* 

శామ..... హీహిహిహీ! బాగుగంజెవ్పీతివి. చదువుకొన్న మూరెకుదానిచు, 

ట్టు ఛాందను(డగు మొద్దంతముండకొడుకు దిగదిడువు. నేనేదో 

నుఖపడ(దల(చి నిన్ను నాముప్పున జేసికొంటినిగడా! ఉ, సా|పొ 

ణములన్ని నిపాదముల పె బ్టకొంటినిగ దా! ఇంతే పెండ్లాము 

దొరకినదని యేనుంగనెక్కి-న శుగిరియెగిరి పడుచుంటినిగ దా! ఉ. 

కుజ్రకుంక నుమాడ లేదు. ఏది! పేరిగానిమాటం జెప్పుచున్నా ను.సరి. 

కామిముండకామిముండ యేగ దా! ఈసంవత్చర మే మో? డుసంవత్స, 

రమేమోాి?ఎనయడోటుగును మఆలుదలవయన్సుగాదా!పడుచు వాం 

డు బావకసుఖపడెనా? ముసలివాడు చచ్చి చడెనా'అడియు లేదు 

నుమా? అయినను స్వల్పమైన "శేషకాలము మహానందమున 

కోనుఖపడి కలసిమెలసి నీచేపూాములోనంటుకొనిపోయి య 

కొనిపోయి యొకశు దేహముననంతయు మగంగోనంత యు 



ద్వెతీయాంకము. 5్1 

"వెండ్లా మేయనుకొనునట్టు సర్వనారీశ్యర వేషము 'వేయ:దలంచితిని 

గాదా! నీశోనంత యైక్యమందందలం చినప్పుడు నీవుతలువునందు 

నుండి వీధిలోనికిం జూచుచున్నానని నాచెవినిబడల న్మాపాణ 

ములు వెంటనేయెగిరి పోక యొక్క_నిముసమైన నిలువంబడుట కే 

మియవకాశమున్నదో సీవేచెప్పు. స్నానముచేసి మడిగట్టి నేను 

గల్లుముని ఘన చెప్పుచుండంగా నీవునాయొద్దం బ్యూదికట్టుకొని 

కూర్చుండి వినక కాకికుక్క_క ధ రురు వానికి మైల సడ్త నో జెప్పు 

చుంటివనివినగ---చీ! మనవం సాభారమునరకుం దగనిదాని నెందు 

లకు. చెచ్చుకొంటినిరాయనిమకను చివుక్కు మనిపోవ(౫ నింక 

నాగుండె నీరుగాక పోవుట శేమియవకానమున్న దో నీవే చెప్పు, 

సిన్నుంగూర్చి కొంతసం దేహింపనలసిన దే యని నేనువినగ ఇం 

టికిన చ్చినబందుగు లేమిపరు లేమి నాకు యమకింకరులు నుందురా 

లేదా!తలుపుసందులు గోడనర దలు కిటికి వీటలు నాయొడలికోత 

లుగ వాతలుగనుండునా లే దా! నీవ్రసబ్బు పెట్టి మొచమూరకకడు 
గుచున్న ప్పుడు నాకపరస్నాన్రముగనుండునా లేదా? నసీవ్సదువ్వెన 

సెట్టి తలచిక్కూడందీసికొనునప్పుడు నానరములన్ని యు దోడు 

కానిపోనునందువా! లేదానీన్రకూనురాగములను దీయునప్పుడు 

నాయాసన్న మరణరోదనముగనుండునా లేదా? నీకన్ను లకర్పూర 
పుకాటుక నాకన్నులకు గాఖథమైనకలిక మేగద! నీగట్రర విక బిగిం 

పు నాగొంతుకబిగింపేగద! 

'కాంతఎ--నిజ మే. నిజమే, 

రామనిజ మే నిజమేయని సీమృళముగ ననుచున్నా వుకాని నాయభా 

గ్గమగు బాధసీకు చెలియ లేదు. నీకనుభవము లోనికివచ్చునట్లు 

చెప్పెదను వినుము, నేనేనిమగడను. ఇప్పటివరకు._-నీవ్రనాయి 

ల్లాలవు ఇ్రప్పటినరకు  నేనుముసలి వాడను, ఇప్పటివరకు-సీవువ 



ఫ్ 2 వృగ్గవి వాహము. 

డుచుదానవు. ఇప్పటివరకు ఇదిగో! ఇప్పుడేమార్సు. సీవ్రునాము 

సలిమగండవు. నేను సీపడు దుపెంజ్లామును హిహిహీ! తెలిసిన 

దా ఈ చేతికళ్హానీది ఈయడ్డతిల కాయనీది. వీవుమోంద మొండి 

వేటయంతతామరసీది. ఇకను ఈముగ్దుముద్దులవి. ఈకళుకు బె 

ళుకులవి. ఇవియన్నియు నెలి కొననున్న తములపాకు మొదలు 

కాని ఇదినో! కాలివిళ్లళ్లవజకు నన్నియు నావి. హీ హీ హీ! 

చే నిపుడు నీలాగున టక్కు_టక్కు_ నడ చెదను. ఇఏినో! సనీపికోల్లా 

ఫుచ్చుకొని లొడుగులొడుగు మని నడు, నీవు నన్ను,,ఓసీ! యి 

ల్లాలా! నావంక నెక్క_మాణు చూడరాదోో నీకొఅకు నే నెం 

త (శమపడితిని! ఎంత న్యయపడితిన్సి యని మగండ వైనసీవు 

భార్య (నెనన న్ననునప్పుడు చెపులకుండలా లకు-కుండలా లనం 

గహాడదు. నే నాడుదానను గాదా? చెవుల జూకొ లికు కదలు 

నట్టు మొగమిస్సై రొసరోసలావుయు. (దిప్పుకొనల _- పద్మ పాణ 

మైన నీకట్టుండును?__ఎట్టున్నదో యిప్పుడు చెప్పు! ఇదిగాక 

వీధిలో నున్న యెవని వెం డుక లయుంగ రాలనో (వేలియుంగశా 

లనో చూచి భార్యనెననే నిశ్టై యిగిలింపం గట్టుకొన్న వాండ 
వైననీ కేబ్లుండునో చెప్పు! నీవు గుటుక్కు. మనంగ నెత్హిమోంద 
మునుగు వేసికొనుడానను నేనేనా మూలగూర్చుండిముక్కి. 

ముక్కి_మూల్లవలసినదానను నేనేనా ఏపనికై న నెదురు వచ్చిన 
యెడల? దిటు తినుదానను నేనేనా? పంచపాళిలో. జెంగుం పట 

చుకొని__దానివిాంద (నాలి--నాగొంతు నోసితివిరా యని 

నిన్ను దలంచుకొని యేడ్చుచు బడియుండవలసినదానను నేనేనా 

ఏమి తెలిసినదా? 

జోంగ్ = తెలియ శీను? తెలిసినది, నావలన మాళెంతసంతొప "మొంది 

తిరో వినుటయే నాకు సంతాపకరముగ నున్న ది. 



ద్వితీయాంక్రము. క్ర్శ్రి 

రామ__సేో నేనిప్పుడు రామశా స్త్రీని, నీను కాంతను. ఇ్రక్క-డకు నేన 

మగ(డను, నీవు నాయిల్లా లవు. ఇక్క_డకుం దిరుగండినాము, 

వున మొకనికంటం బడకుండనుక(డు మనకంట: బడకుండ.వీ 

యా శమమునం | బచ్చన్న ముగ--మునిదంపతులవలె__ఉం. అ U WP) 
గ్ని కార్యముల. జక్క-బఅచుకొ నుచు, ఆన్న మట్టు శ 

చో యున్న బే యున్నది కద లేనిబోనిపరు?స లెత కణం 

లల్ల “_--యుట్లో.__దినములు వునము వొరఠరవింవలలి౧నళుశల 

వునము క ఎ్రితాధ్ధుల వుగుదుము. మనెపెద్దలు తరిండురు. మనవం 

స్ు వన్నె కిక్కు_ను, నీమునువులు మనుమరాం దు జాను 

లోడుకుకొనుచు_విస ళు కుటుకొనుచు శలలు దూవుుయెను 
~——0౧౧ ల స 

చు నంటు తోముకొనుచు మాముసలమృయంశేబుదివుంతురా 
(౮ Wy 

లు లేదని యుబును లాడుకొోందుకు. హిహిహీాసీ ఒడూాముస 

టా. మాబోడితాతయ్యతోం గావులము వెసిసది కాని 

ఆఅ!వునమే యగునెడల నట్టిముసలిమగన “వయగముసం జీను 

నిప్పులు బోయుదు” మని నీమనుమురార డు యాందుపడుచులు 

"వళవెక లాడుచుండ విగత దేహమగునా యాళ్ళ దూర ళవణళ క్తి 
౮ 2 

చేనిట్టినీసో 9 తపాఠములు విని "కన్ట్యుననేర చేయడా? పాంహిహిక్సీ్ం 

'కొంత.నన్ను గూర్చి మోకు(గాని రావంశముసకుగాని యెన్నడును 

నివ్వరిముల్ల ౦త యెన యపతెష్ట. రాకంండం (బవ రెంచయల నను 
శ ౧౧ యా © ఎనీ 

థైర్భ మున్నది. దెదకటాంంమురూడ నుందదలయును. 
QQ... జా 

“గామ 

కాంత__అట్టిధై ర్యముననే కాలవేసము చేయుచున్నాను. 

రామ---కానున నేనింక కడువునిండం డినవచ్చును గడ? కంటినిండ నద 

పోవచ్చునుగద * ఈదిక్కు మాలిన యనుమానసు అంపప్రకోత 

చేత నాకింక బలవంత పుచావు లేదుగద$ 

మనఃపూర్యకసల్సయుత్నమునకు కై పము తోడ్చడకుండునా ! 



(నేపథ్యమున) ముసలిమూాథు(డు చచ్చె గోవిందారాము నుగ్గు 

లసతివచేత గోవిండారామ.... 

రామ-అయ్యా! అయ్యో! ఈయపశకు నస్ఫ్టమాట యేమి! ఓసితీతునా! 

శ్పీజీలుగా! ఓ గుడ్రగూబా! ఓప్రులుగా! సీగొంతుక గొయ్య-- 

[ కామమ్మ ప వెళించును. ] 

కామ.._నాన్న గారూ! ఈమా(తే పాలస్యమున కెందుల కిన్ని తిట్టు తెరి 

వైలపడవలనసివచ్చినది. మాయన శ (వాతపు స్తకముమిోంవ 

యుక-చచిబుగులకాగత ము నామోందంబడినది. 

కాంతే అమ్మాయో! కాగిత్రమువలన మైల యెల్బుసడ్రిలివి? 

కామ... కాగితములు గుడ పేలిక లతో. జేయుదు రని నీవే వెన్పితివి 

గావాో తిరిగి స్నానము వేసి గుడ్రయార వేసికొని వచ్చునప్పటి 

కీయాలస్య మెనది. 

'రావు.-----కామోా! నీయాలస్యమునక్ సనేద్చుట కేదు. ఏదో దిక్కు... 

మాలినపాట పాడుచున్నా వేమి* 

కామ.__..ఆఆ! నాన్న! అటు లందురా 1 పవి తమైన గోవిందా లావు 

పాటలో నయోధ్యకాండలో దశర ధమరణమునుగూర్చిన భట్ట 

ము పొడుకొనుచున్నాను. మిరుమవ్మూతము సుందరకాండ 

పారాయణమును జేయరా? 

రామ. సమయనకు నాశ్రాద్ధ్దముపాట బాగుగ నే పాడితివి నదుము 

లొటుక్కుమనిపోయినది. 

కామ. ఇదిగో? జారి ఇదిగో (తాటియాకు వు సకము, 

(అక్క_డనుంచును,) 

రామ. సశే! ఇకం గూర్పుండెదను. అమా అమ్మా (నడుముప్టు 

కొసి కూర్చుండును. 

చ 



Gt షా దితీయాంక ము, 

'కాంత__..అబ్బాయోా! యేల? 

(నేపద్యమున) నాకపద్యమున కర్ణము తెలియ లేదు. 

క న న గో! ముకుందశొ స్త్రీని వీలువుమని చెప్ప లేదంట రా? 

('నేవఖ్యమును వద్బుచునే యున్నాండు. 

కాంత. నేను లోనికి? బోవనా? 

“లావము--ాఇంకను మాయన్న యు నాతనితోడ వచ్చినయతే(డును 

స్నానమునకు. బోయి యింగ రాలే దేమి? 

కాంత ___వతురు. ఇంత లో దొందర యుమి? చేవాలయము లన్ని చుట్రం 

బెలుకాని మోయాహ్నిాక ముగునప్పటికి రానీ నతురు. 

a >» లీ rn లా ౮ 

రాను భగ. స్న మోయ యతని? < పప్పవలసినరీతిగా జెప్పెదవ్రు 

కాదా? 

కాంత.-ఆ. 

( నేస్యమున) అద్మూూః ఇంక రావేమి? 

శాంతే లదిగో వద్బుచున్నాను. (నిష్క్మ్యమిం చును) 

కామ పేరిగానితొందరకు మితి మేర కూడ లేదుః 

శామ__పేరిగాని గూర్చి యేదో శెప్పెద నంటివి? ఎవ రక్క_డ! కాలి 
చప్పు డగుచున్న ది. 

(నేపధ్యమున) సన ముకుంద శా(స్రైసి, 

ముకుం-- (ప వేశించిి ఇాన్తులగారూ! సమస్కా-రము, 

'రామ.----చిరంజీవి! చిరంజీవి! రావోయిశొ స్త్ర! సీవ్రు లేక పోవుటచేత 

కుడిచేయి పడిపోయిన టున్న దోయి! మంచి చె కము నుఖ 

ము 'కొసంతమాట్లాడుకొనుటకు మననుక్రలిసినమనుజుడు "లేక 

మతిపోయిన ట్లున్నది నుమా! 

ముకుంకానున్నూ!! సావకాశముగం గూరుచుంటి వేమి? 



ర్ం వృద్దవ్ వాహము, 
ణు 

కామ. కూర్చుండ(గగాడ దాః ఏమా! నాయిసష్టము, కూర్చుండి యు 

న్నాను. నాశేదు కూర్చుండుటతప్పా? నిలువంబడియుండుట 
తప్పా? (_తెంవీపోసినముందను. నాకేమి యొకనియానయా? 
పహాద్రాః వమి* 

ముకుం__కాదమ్ము! ఇంటిపని విశేషముగ నున్న దానికీ 'తెరవి యెట్లు 
కలిగిన దనుకొనుచున్నా ను. 

కాదు సోాశేమైన రహస్యములు మాటాడుళొనవలనినంజెప్పుందు! 

లేచిపోన్ర గును. ఛాకినంగినంగినాలుకమడతయి పని3'రావు. 

ముకంం-_ అయ్య య్యా! మా "ేమి రహన్నము లున్నవి? 

రామరామ! ముకుంద శా స్త్ర యెట్రెనాం డనుకొంటిఎ* నాకడువున 

బ్యా బెడ్డసుమా! కాని పరిగానిమాట చెప్పు, 

కామ. సురెగా(డు పెద్రవాంటైె డై నాడు. చెప్పినమాట వినదు. ఇంక 

బానిరూస మనము వదలుకౌనాదగినది. (క్రమ్మకమముగ మితి 

మిరు దున్నా(డు. చూచుచుండల నే యేటివడిని కొట్టుకానిపో 

ను వున్నై (యు 

రామం. చేరక! ఎందుచేత? 

కామ... చదుస్ర ముదురుచున్న ది. చదువు ముదురుచున్నది. అప్పుడే 

ముది3 “సింకుగానే అయినది. ఇంచేమున్నది. అంతకం'ాట మన 

వంటివామం గల్వగుస్తుట్టిమునుక లేమి యున్నవి? అమ్మాయి 

ఇరినది. రాను పడినది అభ ముకుభ మెజలుంగనికుజ్రకుంక_ బదు 

జ్ హజల్ a ళం 7 ఇ. జా) 

క లాన్న ము మసినది, ననిగతి యింక  యమికావలసినదా యిని, 1 
య oy 

[మొక్కు ల ఒస్పులాట పెట్టుకొని సగము బ్ "నుచున్నాను. 

రామ.దుగ చాక్: జదువంత్మ| పమాదము అదు ర. 

రాదు (గుంచలుకొట్టుకొనసి) అయ్యా! అయ్యా! కన్న చాండవు న్్ 

యిట్లందువా! నీవే వాని. గొంతు నోసెదవా? సవతితల్లి వానికి 

వ్ల 
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జదువు చెప్పి మెందులకు( బనికి రాసిశుంరను చేసి పారె చుచుం. 

డగా గన్న వాండ వె ననీవే వాని నీను ర్యా పారమునుండి మర 

లించి భాగుచేయకపోయినయడల నిశ వాని బదు కా 

వలసినది? 

ముకుం.(రనలో) ఆకువారికిం జదున్సు పనికి రావని సిగ్గు లక పలురు, 

మగపంవలుంట వేత నే చేశ మింతదురన; స్థలోనికి eee 

మగ వాం డక్రుం గాడ జదువు ee పలుకునాందుఏిధ వ. 

లవతరించినప్పు డింక నీయార్యానర్శ్య బశ మంత భగ్గ్టున మండి 

పోవలసిన చే కాబోలు! 

'ఠామ......కామమ్మా! వాడు చదునుకొని చెడిపోయ తే! 

శాము..చెడనే డినాండు - చిన్నమెతు మిగులకుండం జడినాఃదు. సనం 

ధ్య చేదు కద_పనస లేదు కద..కౌసనము మాని కచ్చపోసి 

దోవతి కట్టుచున్నాండు కడా__జంచెమును మడచుట మాని 

పొడుగు చేసినాండుకద.- పూజకు మాశేడుషలి తెచ్చుట మా 

నినాండు గడా--నొళ్లు కాటకుకొనుట "మొదలు ప్టైనాండు 

గ దా --లప్పుడప్పుడు తాంబూలము జాడించుట యారంభించి 

నాండు గదా--ఏధిలోకిం గాలికి జోడు లేకుండ వెడలందు గదా = 

కృష్టైాజినముమిోాంద (పక్క మాని మంచముమోదం బందుచు 

న్నాండు గడామాంజి మొలకు. జుట్టుకొనుట మాని స సంభ 

మునకు గట్టనాండు గదాఅవ్బ్వుడప్పు శు తు ను 

ప్ శప ను గద_--ఎన్ని యని చెప్పగలను! అయినయింటి 

లో. బుట్టిన; (శువ్నాచారిలముణ మిది యనా? 

రామ._నీవు చెక్చిన్య3వి యన్నియు దం కానిచిన్న తనము, 

ముకుం|బవ్మాచర్య మున కవి చల బావ్యాచిహా షెములు, అంతరచి 

హ్నాము లున్న వాని కివి లేక పోయినను (బమాదము లేదుః 



కామ__స రే. ఆలా గని యూరకుండుండు. ఇశ బొట్టు మానివేయునుం 

చుట్ట గాల్ఫును. మోసము లుంచును. తల కతి 80చును. కలు 
రం, ల న్. ౧ 

(దావును. మాంనణు దినును. ఇదివజకు రెందడుమనుములు ౫ 

భుకొని యిసఇడు మూండవదచాసికి సీదపడినముప్పదితోొమి చం 
ల 0 ఫ్ థీ 

త భఛ్రాలవితంతువ ఉటుకొనును, వ మండ జ బాలవితంతువ్రును గు రు త భమ డగును. ఆంత 

టితోం గూడ శాంలిపడియుండక ..చకుటుంబముగ మాలవాం 

(డలోం గలిసిపోవును. మహాోసీయురెన చుం చోనరావమశాన్తు)ల 

వాళికుటుంబ మెక్క_క నుండవలసినగరి పట్టుననంగ వూాలపఆ 
Cn 

లో అదియెన మాలప లః (౧ గొంత కొనను వర్ల 

ముచే మాల వాం్మడ? వారు | ఈ స్టతచే వమూాలండె నయీవంశ నా 

కుని లేభికగం జూచి తాము కోసిననొర్సును ముట్టనీయక 

యమ్మ వారిజాతరలలోని వచ్చుబభీలోం వాలీయక తృణకరింది 

యెగనియెగసి కొట్టి కుక్కనుజూచినకం ఓ. పాయముగం జూ 

తురు. 

రామ=---నీవు సహేతుకముగజే చెప్పుచున్నా వు. నీదూరద్భస్థికి మెచ్చ 

దగినది. 
క 

ముకుం___(తన లో) ఈగుద్దాజ్ఞున స్వరూపమున మహాను ఖాన్రండే 

మూలాధారతత్న్యేము కావున శిరణశంపము సయుచున్నాండు. 

శకామ.__-నాన్న గారూ! నామాట లిష్పుడు మోకు నచ్చవు, అనుభవ 

ములోసికి వ చ్చునపుడుగుం డెలుచీల్చి వేయకమానవు. అందుకొట 

శీ.అుదుళొట కే=ఇప్పుడు నాకు మతంతస్పస్త ముగందెలిసినదిః 

A 

మాయల్లుండు---నివేపరాయండు--చ చ్చిస్వర్రమున నున్నాడు 

మంచితద్ది నాల వేళ జ్ఞ పిక వచ్చినాండు---(కన్నులు దుడుచు 

కొనుచు) చదునుకొన్న వానిమొుగము :మూాచుసరికి మెలపడీనట్లు 

స్నానముచే'సడివాండుగ చా! అమహా రాజునకుఅగుణాలగురున్నన 
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చదువనగనసహ్యాము_. కారము = మంట-ఓఘుయిత్యము.. 

రోత... తాటాకువు సక్షము మూచుతోడనే తలపో టారంభ 

ముకావలసినచే కదా? అమహాోనుభాన్రనిత _ర్వీవెచ్మిత్య మేమో 

నేను గావురమునకు 'వెడలినలేరువాత___హు ! తలంయకొన్న 

గుండె పగిలిపోక మానదు నేనన (బౌణము---వ ఏ 

(ఏడ్చును-) అందులో. గూడ జదువు సంపర్కము నా₹క్క_డను 

"లేక పోన్రట వత __-నుటింత పాణ ము___ మొదటిసారి కాపురము 

నకు నేను వెల్లినప్పుడు కుడివాలితో గుమ్మముదాటవలయును 

నుమా యని యందణు చెపుచుండ నే నెడమకాలితోడాంటితి 

నట! నన్నుచాచి ఆయన పెగ్షచేటంతమొగము. చేసికొని 

యుప్పొంగి పోయినాండు. అప్పటికి బదునాలుోండ్లపడుచునై. 

ననేను కుడికాలేదో యెడదుకా లేవో తెలిసికొన లేక పోనుటయే 

కాక చెప్పి (వేలుపెట్టు పొడిచి చూవించినను దెలియ లేనంత 

శుద్ధమూఢు రాలనుగదాయని సంబరమువేత నుబికియుబికి యొ 

డలు పట్టలేక నాయదృముకొలంది నాకు సరిపోయినదాన వే 

దొరకితి వసి మహానందము నొందెను, అప్పటి యాయనమొగ 

ము కన్నుల నిప్పటికి. గట్రినట్లున్నది. మట్ (పడ్చును) రాగిబుడ్లే 

ముంతలాగున---- నెజ్రగ ----(ఏడ్బును నాతల నెం డుక్లు మిక్కిలి 

గరుసయుకొయ్యదు వ్యెనకు లొంగక పోన్రటచేత గొరకొమ్ము 

దువ్వెనను గొనిపెట్టినాప, ఒక్కసారియైనను దానితో దువ్వు 

కోనేలేదు. వది అర్మాతియే జర మూరంభము మరునా(టితో 

నన్నియు( దీజేనవి.(ఏడ్చును.) '- 

రామశోొ (స్రీ! భర్నయం దింత్యపేమమున్న దానినీ నేను గనలేదు 
అతని కాలిక బ్రబోడును..జండెగులకదురును — పొడుముకుం 

డునుచిటిచాపయును...మకజి దేనినో మతి జేనినో... 
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జగడం పఆచుకొొని దినమున కొక్క సారి భానినగ్ని(టిని జూచి 

కన్నులసీరు గక్కుకొనుచుండును. అమ్మా! సీకొమ్ముదు వ్వెన 

జూచినట్టు లేదు. అది యెచ్చటనై నం బార వేయ లేదు గద! 

*ఖ్టాం వు ఆ! మోాప-వుమోంద 'తావరపాకంఠతమట్టునకు వ్యావీంచిన తామ 

రను మజి యాదువ్వెనతోలాక జేనితో గోకుచున్నా నను 

కొంటిరి 

శామ.....ఆలా గా? 

ముకుం_ ఏస్ర మెం దామర కడుపుపై. గూడ వ్యావించునవుడు గాసి 

క. మోకంటం బడుటకు వీలు లేదు. 

'కామ.__తీఆం జెప్పనచ్చిన చేమన = చదుదనుదాని _--నంతస్ట్రుదలి 

తో__నంకదీకణో __. నంతపరాకాస్థతో నంతేద్వేషము 

భో నిల్లు కానుక డా గూమమైనం జేరకుండ6 దణీమిు తణిమి 

కొట్టవలసిన దానికి మారుగా నింటిలో భార్యను గొడుకును 

విశాచము లానహించి జెయితక్క_ లాడించుచుండ.__మిోారు 

వాండకు [పక్కపాటగం జదువు మంచిదే యని పాడందలంచి 

తిరాశ అము జోలి నాశకెందులకు చెప్పినమాట వినక పోవుట 

చేతనే మోరామును వదలికొనినారో మోాకుంగూడ నీమాలకూ 

డిష్టమె యూరకుండిరో నాకు డెలియదు గాని, కుజ్జవాని 

చక్షు చేసినంగొంప కూలిపోదడా? 

ఈొమె.'కౌమోా! పోనిమ్ము_ఊరకుండుము. 

కామ... ఆలాగే_..నానోరు. కుట్టుకొందును. నాక్రన్నులలొ స ము 

గొట్రళొందును. నాచెవులలో లిధెలు కోట్టుకొందును. నొ 

శిందుల కీరవ్య ఈర క్ట! _ ఈరావిడి_ఈరాగ్దాంతము. సొ 

యొక్క-పొట్ర en కూడే శేశ్రపోవుని? చేతు లరిగి 

పోన్రన ట్లంబ్లు దోమి, జెక్కలు ముక్క_లగునట్లు నీళ్లుదోడ్కి 
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నడు మోాడ్చుకొనివోవునట్లు ము ప్పాద్దులను కుం చెడుబియ్య పు 

చించె వారి, గీచెకు మూూడుతేషాలయులవలు రుబె,యింటి లో 

నడమైనబొనిసతనమును జయుచున్న ముండకు పూటకుం బళ్ల 

డన్నము పడ వేయుట విశేషమా? నాశేందుల కీసంత_._ ఈ 

చదువు గొడన-ఈసాధింపుః అవిడె యన్నినగలు సింగారించు 

కొని ఆకోమటికుంకకు రాతి వడించుచు నింక నింక గుస గుస 

లాడిన సశే__ ఈకుజ్తగుంటడు.. పెద వారో నతేరువాతా నన్ని 

'జేవునిచే నిం దాది దేవతలకు హావి ర్భాగములు పంపించవలసిన 

బా(డు.._ అటి యీోా వేనడుశుంఠ_ఆకోవమటి వాని చేత... ౭౦ 

డు నాటకములు గాదు పదునాల్లుగూడం_దనయమ వారికో 

అకు దాను బ్యంచుకొనివచ్చిన సరే. నాకేమి? 

రామ... అయ్యో! అయ్యా! కామో! కామో! 

రామ (కాళ్గు చాచుకొని) నాకొంప ముని(గినడోయి సోయనా! నా 

గొంతుదెగినవోయిబెబూ! నాగుండె లవిసిపోయనోయి తండి! 

న్మాపాణ మెగిరి పోయినదోయి దేవుడా* వ వ ఏ ఏ (వడ్చును) 

ముకుం_ఏల యాపరితాపము€ ఉూరకుండుండు! 

'రామ-_-న్నాపక్క_లోం (దా-ంచువామురా "బాబూ! నామెడలో గండ 

మాలవుండురా నాయనా! నాతల పై బొమ్మ జెముడుకంపరా 

తండీ! నానోటిలో నుల్లిపాపాణమురా బదెవ్రండా! నాచెవులలో 

రెండుతలల పాముగా తండి! నాగుంజెలలో బాకుపోటురా 

"'వాబూ! నావంశమునకు వేరువురుగురా నాయనా! నామగతన 

మునకు గరిగమ్మకోతంరా 'బేవ్రండా! (ఏన్చును.) 

నుకుం.--ఏమిటి యీ వెట్ యేడుప్ర! ఎవైన విందురనియైన లేదా? 
ఉటరరుండుండు, 
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'రామ---అయ్యో! అయ్యో! ఊరకుండి యిప్పుడు చేయవలసిన బేమీ! 
ఉంపోనుకొననా? 

ముకుం.__తొందర లేదు. శాంతించి బాగుగ ఆూోబించుకొనుండు. 

"రావ... అయ్య య్య! అయ్యయ్యో! ప్రశ జావవలసినమార్రముతప్ప 

నిక యోజించుకొనున 'బేమున్నది? 'జేరిగా! చేరిగా! 

(పేరయ్య ౫" స్త్రి ప్రవేశించును.) 

"పేర. నాన్న గారూ! ఏల విలిచితిరిః 

"రామ..వమి చేయుచున్నా వు. 

"పేర-__చదువుకొనుచున్నా ను, 

రామ.-.నీచవును సంతకు బోవ! నీచదువు చ్యుబండలు గాను! నీచ 

దువు కాల! నీిచదువు మండ! నీచదువుళొనుట___చదునుకొను 

ట నీసవతిత ల్రిముండకు.___సవతిత లిముండకు సరనుని సంపొదిం 

చుటకా? నీగొంతు కొయ్య! నీకడుపు చీర! నాకడుపుం. జరుప 

బుక్టుటయె గాక చదువకటి యీడ్చి నావంశ మున్నా పతఠిస్ట 

నావేరు నా పరిశుద్దత జెటుప( బుట్టతివాః బోవు! చాత్ర! 

EG (కొట్టును) 

చీర_.నే నేమి చేసితిని? చే నేమి చేసితిని? వవవ (ఏడ్చును.) 

“రామ----వమి వేసితివా? సీచేతితోనిది యేమి? 

చీర నాటకము, 

రొమనీయిల్లు వల్లకాడు గాను! చేవాలయములోోనికిం గుక్క-వీల్ల 

యెందులకురా? యజ్ఞ శాలలోనికి? గళాశ్యాస్త్ర మందులకురా? 

సాల్మ గామసంవుటములోసికి( జుట్టపకె యెందులకురా! నాపవి 

(తమైన శో తియవుంగాంపంలోనికి (తల(గొట్టుకొనుచు) అయ్య 

అ్య్యూ! నాటక మెందులకు రా? (కొట్టును) 
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ముకుం.._రామశా'స్త్రిగారు! ఏ ఏమి యోోావిచ్చి. వాని నట్లు కొ క్యైద రేల? 

శాలుణాలు! నాటకముల నట్టు దూమిం చెద శేల? ఎంత మతి 

"లేకుండ నుంటిరయ్యా! 

రామ._శొ స్త్రీ! సీ వూరకుండుము. ఎప్పు. డిలాగుననే చెప్పితివి. “పేరి 

గా! నాటకమునకు మోకోమటిబాబునకు విలువ నిచ్చితివాః 

"వేర--నూమామయ్య యిచ్చి నాకొకటి, సగం కొకఠి కొని 

'పెట్టనాండు. 

"రాము.....ఏమి చేయుచున్నాను పంప రక్క_డ_ మాటలాడ 

పప 

(కాంతకు (బనేశించును.) 

ఉం! ఎందుచేత! ఎందుచేత! మాట లాడ వేము? 

'కాంత__నాకేమా బోధపడకున్న ది. 

రాము సీకు మాటలణో బోధపడదు. వీ మొగ మోడ్య! నిన్ను బలి 

"వేనుకొనిపోవ' ఎందుచేత ఎందుచేత? మాటలాడ వేమి? 

(కొట్టును) 

ముకుం (రామశోొ స్త్ర చేయిపట్టుకొని) ఊరకుండవయ్యా! 'నేర్పికాని 

పోయినాను! ఫి యేం డైననికి వచ్చినవి సి సిగ్గు లేక సమ్మితేచరి త్ర 

యైన భార్యను గ ుచున్నా ను! 

'రామ---కొట్టవలయునా! కోయవలయునా! చీరవలయునా! చిన్రకుగం 

నొట్టవలయునా! ఉండు! శాస్త్రీ! ఉండు. నన్ను ముట్టుకొనిన 

యెడల నీను (వావ్మాణుండవు కావు. ఊం చెప్పు ఎందుచేత! 

ఎందుచేత! అంతయు గలిపియాటబు వేలరూపాయలసాను? 

నాయొద్ద లాగికొని నాకు “రెండవముండన్ర శాక పోయితివి! 

ఆజణాలనాటకముకొఅ కాసపడి గడ్గితిని._.-౪ మటివానిని 

రె) డవవాగనిగ( గకొంటినా? జాను! | కొట్టు! తన్ను 
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ఈడ్పు! (కొట్టును) నిన్న రాతి తలదుఫ్వుకొని, పువ్వులు ముకు 

చుకొని, జలతారుకోకః గట్టుకొని యెప్పుడులేనిది నగలన్ని 
నింగారించుకోొని గులుకు గులుకు మనుచు నాతనికి.నడ్లించితి వా? 

శాంరఠ ఆ, కామమ్మ మడీగట్టుకొన్న ది. సన్ను వడ్లించుమని చెప్పుట 

చేత నేనట్టు చేసితిని, 

ఛామ-__వడ్లించుమని చెప్పినది గాని యతనితో గుసగుసలాడు మన్ని 
గుటగుటలాడుమని, నెక వెళలాడుమని చెన్పినదా? (కొట్టును) 

ముకుం----శా(స్ర్రై గారూ! మోభార్య పరమయోగ్యురాలు కావుననే 

మోయల్లరులు, అలు దెబ్బలు, తెన్నులు సాగుచున్న పి. ఆమె 

సహిం చినకొలంది మాకు. డామస మధిక మగుచున్నది. ఆమె 

దుష్ప్ర్రవర్శనము గలదయే యగునెడల నామెయడుగులకు మ 

డుగుల నెత్తుచు నామెయీసడించికొట్టినను గూడంగూడదేవు 

లాడుచు మో:ద నుమిసీన. దుడిచికొనుచు నామె చేయుదుప్కా_ 

ర్యములు కనుల బడినను జూడనట్లు నటించుచు, చచ్చియె 

యుండవలసివచ్చును. అదియెన మో రాల 5 చించుకొనుండు: 

రామ__చమిమాటలాడను? మగడు నాటకము కొనియియ్యకి పో న్రట 

చేత నాటకముకొటకు మగనిని డెద్చికొంటి వా? ఉఊ. అతనితో 

చేలగుసగుస లాడితివి* 

కాంత--గుసగుస లాడ లేదు. గట్టిగ నే మాటలాడితిని, (తనలో ఓపర 

మేశ్వరుండా! న్మాబను కిక నింతయేనా?. 

'రామ..-ఆతనిశో నీ శేమిమూట లున్నవి? ఆతం డేమి నీసోదరుండా! 

సీతం డియా! 

శాంత.--బొను, నొాసోదరుజేే. వనసకాయకూరలో నావ పెట్టిరి రా? 

యని యడుగ నాకు దెలియదని నేను చెప్పితిని, 
Y 
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'రామ__ముకుందశా స్త్రి! భూచితివా కోమటివానిచమత్కా. రము! 

పనసకాయకూర (శొద్ధ యోగ్యమగునన్ను వ్ర, వార్ల కమువే చేను 

నము. ఆవకు వడి జెవణెపాహాచ్చు. పడుచుదనమున మిటః: 

మిటలానుచున్న దీనికి నక్త) వనసకాయకూరలో నావ యేల 

పెట్టినారనంగ _'చాన్రనకు సిద్దమైన ముసలి(ముండకొడుకున కిట్టి 

నననవలాడు పడుచుసపెండ్లా మేల యని నాటకాలుచదివి యేడ్చిన 

నవనాగరికుడు కావున నిట్లు చమత్క_రించినాండు. 

ముకుం___ఆహో! నాశేడువు పోయి నవ్వు వచ్చుచున్నదయ్యా ! పశస 
కాయకూర _శాదయోగ్య వుగుటచే మిమ్ము బనసకాయతో 

నాతలను వోల్చి యుండ లేదు. (ప్రత్య కుముగ మారు పనసకా 

యయీ ఘనపాఠకు లగుటచే, మోరు పనసయీ. కాయముగా 
గలవారు గావున పనసకాయ యెరి, 

'రామ---అ యూ ! అయ్యో ! (వత్యతేముగ నే_.-బహిరంగముగనే 

యె లివొడిచినాండు. బ్రంక సిది--ఈనెజజూణ---ఈవగ లాడి... 

ఈ రావణక్క_ ధావళి - యెంత చాక చక్యముగం (బత్యు తేర మిచ్చి 

నదో చూచితివా! పనసకాయకూరలో నానపెట్టరో లేదనో తా 

నెజటుగదంట! తానే యావ యెనప్పుడు తనకు. దెలియక పోను 

టయీల? అనగ___నేను నామగనిని చూడ లేదు. ముట్ట చేదు. 

అంటలేదు. తొశ లేదు. స్పృృశింప లేదు, మగంజెవయో నే నెజుం 
గను, నే నెవతెనో మగ జెటులండు. అతనిని మగనిగ నెంచ తే 

దనంగ నిక నర మేమి? నీవే నామగండ ననిశ్తాదా! ఇదిగో ఇది 

యిక చమత్క-రించినది. చదువ! చకునే యింతళొంపం గూల్ని 

నది, కామిముండ కామిముంద, శుద్ధసత్యస్వరూవిణ; దానినోట 

నుండి నచ్చినవి వేదాతురములు, ఏమే! -ఈకోమటి మోాయన్న్య 

తో మన గాచుమున కేల రానవలయును? 
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కాంత=నాకు( తెలియ. 

రాకు సేగిగా! నివజణుగకు వా? 

"చేర... మాయనమ్మను దీసికొనిపోన్రటకువఏ ఏ (ఏడ్చును.) 

ఇామ--_-అయ్యూ! అయ్యో! | "లేవ(దీసికొని పోవుట కేశి వదీ కల్ల! స్ 

కలు! (కరి రెండు చేతులతోనే _ల కాంతమ్ముతలపైగొట్ల్టణబోనున్క) 

Tres ఆ. తమా అ. కలను చేతితో సనాంపఫుకొనుము 

కాంత (తల ప పెం బడకుండం కలను బక పుకొనుచున్న ది.) 

ఛాను.... అయ్యా! Ean కామిముండా! కామిముండా! రావే! రావే 

సియమృునన్ని (6 జంపుచున్న బే! 

bao: ప నేరం చును, ల] 

కామ... నాన్న గారూ అ దేమి? అజేమి? 

రామ (వగర్భు చు) ఏమియు లేదు. వమియు లేను. సిన చెన్నీనట్టు. 

కోమటి విాయమ్మను లేవ(దీసికొనిపోనుట కే వచ్చి నాండ్తన్సి శే 

8గాలరో చెప్పునాలకుః 

చేరి నేనల్లు చెప్పితినా* కాను సగము చెప్పు చుండంగానే మోరు తోం 

దరపడ్ యమ్మను గొట్రనారంఖిం చితి. 

రామఐఇప్పుశు చెప్పు! 

'పేరి.--మాయమ్మురు దీసికొని పోవ్రటకు మామామయ్య మన్మగామ 

ము నచ్చుచుండంగ స గామము కోమటికిం [గొ త్త దగుటచే 

మామయ్యసాహాయ్యమును (గహించి కూడ వళ్చినాండు, ఇక్క 

డ నేమైన వుస్తకములు వికశయ మగునేమోయని వచ్చినాఃడు. 

ఈగ డినాలుగై దు, జిల్లాలలో నన్ని గామములలోం గూడ 

డిరుగువాండే నంట! ఎనకో యెచ్చటనో నాటకములు చేయువా 

రున్నారంట! అయనవలన సితేడు నెల కికువఏరూపాయల 
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మును, భత్యమును (వయాణవ్యయమును గ్రహించి (ప్రత్మిగా 

మము సీరీతిగ నే తిరుగునంట! 

సామ __ ఎక్కడ నూ నాటకములు వేయువా రున్నారని చెప్పితివే! ఆ 

నాటకములు నీవేల చేయవలయు నని యానాటక కవి నె 

ర్క్టి యూడి కారకినయెడల నాటకములు చంకయోఎకొని. 
ప ట్ ట 

(గామ్మగానుములను డిరుగుచున్న యీాకోమటిక్రి సీకోమటిని 

రొంటంబెుకొని వచిన నీవకాను య్యకుః గూడ బుద్గి వచ్చి 
0) Ww స్త థి 

యుండును. 

'కొమ___ నాన్న గారూ! కవిని గొట్టవలయునని మొరేమోొ మూాటవరుస 

కాడిఫిరి కాని నిజముగా నే. మోయల్లు(డు ఎ, ఆయన క వెళి 

"వేషాలు గిట్లివు కాదా! కల్త తిలుగవేసి యొకకవినీ చాకలి 

నాయడు గాడిదను కొటినటు కొఏంినొందు, 
6 ౧౧ 6 

eT RY De] క నకుల శర అక్క య్యా! అక్కయ్యా! చావ య్లుల కొట్టినాండు: 

'కామ._.వమి 'లేదు._ఇ బే 'వేళ___ఇంకా భోజనము శకాలేదు.___ఆ 

'వేళళబాయన్న్చిత్త పాడ్యమి యగుటచేశత మాహావ మొరముచే 

యించుకొన్నారు. పంచగవ్యములో*నికి6 గాబగాణా నేనా 

౫డపమో(ద భళ్ళున గొట్టుటయు = 

ాళునం గ పబులమోా(దం గొగుటయు 
య యి (a) 

“బీర. ఎందులకు గొునో చేస్పనా! 

శాము-.మొానెవ యింకా స్నానము 

ము కట్టుకొని పొడశ్రుము చేయుచ 

యుండగ నెవడో యుగకవి ? 

వ వూ! జి లేదుగి పద్యమ న 

లకు? హ్, అనుసరికి నోకు 
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డు? జ్ఞాపకము వచ్చుచున్నది, 4నస్యము ఫీత్ర మత గజనాశీ స్క 

అనుసరికి_ ధ్యనినాశ నము__క విత్స నాశనము ఎ వంకీనాశన 

వనుగున క్క దెబ్బ యీడ్చి కొట్రినాండు. 

ఛామ._ కామమా! ఇది మనకు సంతోపసమయము కాదు. “సీకిగా! 

అకోమటి యీ|గామమునుండి తిరిగి యెక్క_డకుం బోవు నూ? 

జీర... చిరిగి మామయ్యతో మాతాతగారి యూ రే పోన్రన(ట! 

ఛామ-=లతిరిగి యాత డక్క_డ “శ్రీల? 

"పేర బట్టలే గాయు, (గంథ ములపెశ్లైయు మామయ్యయింటిలోనే 

యున్నవ(ట! అవి తీసికొని అక్క డనుండి యెక్క_డకుం బోవు 

నో కౌలియను. 

'రొమ__కామిా మింయన్ను వుట్టినింటికి బోవు నెడల. చేరిగా! నీవు 

పాయం ను లోనికి. బొండు. 

[పేర శకాంత___నిష్కమింతురు.] 

'రామ-__కామి! మాయమ్మ ఫుట్రినింటికి బోను నెడల నీకోమటివీశాచము 

మీూయమ్మకుపపతి యె, మోకుసనతీతం డమ నాకుషడ్డకుఃరో 

యిీమెతోం గూడం బుట్టినిటివఅకుంబోవలసిన నాండేకద!ఆమైన 

“షో అక్కడనే యుండునో 'తెలియదుకద! ముకుం 

“* -యాబ్రంచవలసిన యంశమేదనరో దీనిని బుట్టె 

నీయభి పాయమా! 

మున కొక్క_నితో ఆూజనపనియేమున్న ది? 

వు. 

పెదవివిణువం దగినదికాదు. ెద్దవుట్టిము 

[ది ఈమూూ(గడుసంవత్సరములనుండియుూ 

*రుచు నచేకపర్యాయము లీతండునచ్చి 

1ంక కల్పించి జరుపుకాను చున చ్చివిసి, 
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ఈసారికూడవచ్చినాండా. నాతోమాటలాకనేలే దు. భోజననమ 

యమునకు సరిగ వచ్చి యదికానిచ్చుకొని పోయి తిరిగి కనంబడ 

కుండ నున్నా(డు. భోజససమయమం దైన రొసరొసలాకుచున్నా 6 

డుగానినాతో మాటలాడకున్నా (డు. పేరిగాని చేతనాకురాయ 

బార మేమనల__-  (చెల్లెలినిదీనికొని పోవ్రటకువచ్చితిని-__ 

-ఈసారిపంపకపోయిన యెడల  జరుగవలసినది 'చాలయు 

న్నది” ఇచేమాటలు! 

కామ జరుగ వలసినది చాలయున్న దని యన్నాండా? దొంగముండకొ 

డుకు వానిని నమ్ముటకు వీలు లేదు. 

"రామ.__-ఎందుచేత? 

కామ...నిన్న ర్మాతియాతండు కోమటితో నిమ్మళముగం జెప్ప్వుచున్నా (డు 

చేనుపౌణక 'చాటున( గూర్ప్చుండి యెలుకబోనులో రొకుగట్టుచు 

వింటిని రేపటి తంతునకుం గావలసిన సామ్మగియంతయుు నీ 

రాత్రియే సిద్ధ్దపజపవలసియున్న ది. కొన్నియక్క-డంగాని.__ 

వది? శ ్ర కౌనమనియభి పాయము కాబోలు! --దొరుకవు. ఇంక 

దయదలప వలసిన పనిలేదు. ఎక్కడికి _వవోళొంతకాలము 
కావుర మెవదిక దా!,? ఇవేమాటలు, 

'రామ-__అయ్యో! అయ్యా! ఏంటివాశా స్రీ! మాసూరయ్య బావగారికి 

నాపనభిమానము. నాయిల్లువ అకాడుగాను. నా పనభిమానమెం 

దులకు$ చె ల్లైలియందు.__కూడం బుట్టిన చెల్లెలియందు_ని బ్లేడ్చు 

చున్నది. సంవత్సర మున కొక సారియెన నంత పసవుకుంకుము యివ్య 

వలసినవా:డు దాని పసవును గుంకుమను భగ్న మువేయందలంచి 

యున్నాండ్యు దాని శిరోజవృద్ధి కేదై ననుగంధ_చెలము నీయవల 

సిన వాండడు---మాటవకుసకంటినిగాని వాండిచ్చినను (వాయుటకు 

నే నెప్పుకొనను నుమా! దాని తలగొరిగించుటకు సిద్ధపడియు 
10 
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oe 

న్నాడు, ఈలాగుననున్న ది. అక్కడకు నెక యెగుచేసినాను 

మాయాయనకు నన్ను. బంవించనలయునని యేయున్న ది) నాకిప్పు 

డిల్లువదలి వచ్చుటకు వీలు లేదని మాఆవిశ చేతననివించుట కేర్పణ 

చితిని గాని యీోనాటకస్త్ర గొడవళోనది చెడినది. 

ముకుం--వ్రంతే బాధ యేల పంపరాదా! 

శన సరి సరి, ఏడ్చిన క్లీయున్న ది. ఎనదో తలుపుగొ చున్నారు. 

( నేపధ్యమున) రామశాస్త్రి గామా! 

'రామ.-ముకుంద శాస్ర! సనీవుపోయి యాతలావంవో, యెందులకు 

వచ్చెనో se గస 

(ముకుంద శాస్ర విష్క_౨)మించును.) 

కామ---అయ్యయ్యో! జపము లేదు పారాయణము లేదు ఆచమన మైనం 
జేయకుండ నటులే కూర్చున్నారు. 

దోమ... ఆచమనము కేనా అగ్ని కార్యము లేదు. ఆన్ని యడుగంటినవి. ఆయు 

వున కాళ్ళాసాంతము కావచ్చినది. కాని ఆచమనము వెసి 

“శేసవ.__నారాయణ-__మాథధవ __ న. 

(తివ్మికమ---ఉ-__ఉ._ఉ._హృప కేశ ఉ__ఉ--ఉి..-సంక 

గే ఇరా ఓరి సేరిగా! 

కామ నాయనా! యివువదినాలుగు కేశవనానూలలో నిగువదియద 

నది కూడ పేరిగా యంచునేల సెట్టవలయును, 

( నేపధ్యమున) రృఎందులకు? 

రామీటికితలున్ర తీ? సినచప్పుడై న వెందు వ్రత? 

(నేపధ్యమున) అ అవను పెస్చైతీసినది, 

రామ__సశేకృష్థాయనమః (లోపలగొణుగును) (ఆచ మనము చేసి) 

శకిశవ._ నారాయణ. మాధవ. ఉ_ఉ__ఉ-=(గొెణుగును) 
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(ఆ ఆఅచవున ము వీపి "కీకవ___నారాయణ--మా+ాధన ఉపను 
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( నేపధ్యమున) ఇదిగో వచ్చితిని. 

ముకుం-__(ప) నెళించి) ? శాస్రై గారూ! 

రామ-హర యు |క్రీకృస్థాయనమః కాని చెప్పుము, 

ముకు మిూబావగారోొక' అఖను (వొసిపంపినారుః 

'శాను._.టఊరిలోనున్న వారికి లేఖ మేలి? 

ముకుం -_-ఇనినో చూచుకొనుండు! 

కామ నాన్నగామా! కాగితము శాంబోలు తాంకకుంస. 

రామ._శొ స్త్ర! సీన్ర చదునవయ్యా! 

ముకుం___ ఈరా(తి మాచే ల్రలిని నాశ (బయాణము చేయిం చెద రా 

లేడా! చేయించకుండు నెడల శాగగిన దేదియో యగసటనకు 

సిద్ద ముగ నున్నది. నేను మోయింటికి ఫభోజనమునకురాను. పెంటశే 

జాబు వాయవలయును. 

'రాము._-ఈయు త రమిచ్చునప్పుడాతః వమిచేయుచుండెనూ సీను కనుం 

గొంటివా? 

ప పసవు = కుంకువు నసంతము ____ మొచ్శలెన 

వను సువులతో నేది యో చదును చుం షా... సట శోకము 

టి శోం గహూచ్చుండినాండు. 

కామ_నేను జెప్పీకమూటసిదర్భన మైన దా? 

రాను. నీమాటనిదర్శనమగుటకు నేనాశ్చగ్యమందుచుంట లేదు, మోయ 

న్న యెందులకంక రా తేదని నేనయిదాటు గడియలకీి)ందట మో 

యమ్మనణుగ నన్ని దెవాలయములు జక్క-ంబెట్టకుండ వచ్చునా 

యని పలికినది. అప్పటి 9కి నాకేషయు. చెలియనే లేదు. చూచితివా 

ముకుంద శాస్ర! నాఖార్యకుంయూడ సీనికుంధిలా "బారా నుతం 
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(తము తెలియును. నాబావనన్ను. జంపునని నే ననుకొంటినిగాని 

నాభార్య యే యాతని నిందులకుం (బోత్సాహ సపెట్టుచున్న దని 

తెలియక పోయితిని. హో! ఎంతే ప్రారబ్దము! అకాలప్ర వెత్లీముండ 

కొడుక్రనగనీవు-న్నావక్క-లో _ మరణదేవతయైన భార్య 
నెటుల్లు కొనియాగితివి? ఇ(కంజూలు. కామా! ఇ(కనాముందుగతి 

యేమికావలసినది* 

కామ---ఎంతధనమువ్యయ మైనస రేకాని యీసారిమూ తముచదువు రాని 

దానిని గట్టుకొనవలసినదని నాయభి పాయము. 

రామ. ఈసారిదేనినో యొకదానిని గక్కొన్నదనుక ఘటము నిలుచు 

నో లేదోయని యేడ్చు చున్నాను. 

ముకుం___(తనలో) ఘటము నిలువక పోయినయెడల గటుకునకు(గః?ం 

పవచ్చును. 

రామ... ముకుందశా స్త్రీ ! ముందుమాట కేమి? కర్శస్మూత మెట్లో 

యళ్లు జరుగునుగానిఇప్పటిసంగ తి శీమాలోచించితివిి దాని 

పంపుటా? తేకమానుటా? వమికామోా! సీవేమందునవు* 

కామ=ర మెనుబంపక వోయినయెడల మోాకిక్క_డచావుతేప్పదు. బావ 

య్యమం(త్రమువలన__పంపినయెడ ల( గోమటివానితం తమువల 

న._నక్క_డనదియొకచావు. అదియు(దప్పదు. ఈరెండువావు 

లలో ముకుంద శా స్త్రీ "కచావిష్టమో యశ్లే చేయవచ్చును. 

ముకుం_చావునడుమ నాకిష్టమగుట యేమి? నివేపములాగునం బండు 

గకుభార్యను బుట్టినింటికి( దీసికొని వెళ్లుటకు 'దావరాల-ఇక్క 

డచా వేమిటో అక్క_డచా వేమిటి? మతి లేనిమాటలు! అట్టిసందే 

హమున్న యెడల మోరుగూడ(బోయినాలుగుదినములుండి తిరిగి 

మోఫార్యను దెచ్చికొను(డు, 
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రామ. ఇదిభౌగుగ నే యున్నది. ఈయూహమునాకు దోంచ లేదు. 

కాని మటియొక్ర యేర్పాటుకూడ నుండవలయును. కోమటి వాం 

డుమూాతో. గూడరా.గూడదు. మేముముగ్గుర మే [పయాణము, 

కోమటివాండుగూడ వచ్చునెడల నేనుజచ్చినసశేకాని దానిని 

బంపను = 

ముకుం-___బాగుగ నేయున్న ది. ఈంంగతులు వాసి యాతనికి. బంపు(డు! 

రామ ఇవి వాయందగినవికావు. నామాటవిని నీవేపోయి యాతని 

తోనన్ని సంగతులు నచ్చ శచెప్పవలయును ఆత(డుమంత్రశ్నాస్ర్ర 

మున గట్టివాండు. నేనుబాగుగ నుండునట్లు, నాభార్య చెడకుండు 

నరు సీ-వేయాలోచించి యే ర్పాటు చేయుము. 

'కామ.__-నాన్న! నీవతే గారింటికి. వెళ్ళదలంచితివి గదా! మాగతియి 

క్క_డ చేమి కావలసినది? 

రామ... నాలుగుదినములుండి యమ్మను వెంటం బెట్టుకొని తిరిగివత్తును 

గదా! ఇంతలో భయ మేమి 

కామ... మాభయముకొబకు మేమేక్ళుట లేదు. నీ శేమిభయము సిద్ధిం 

చునోయని నేనేద్చుచున్నాను, 

ముకుం..అంత యేడు మొందులకు? వసాయనశ్వశుర గృ హమునకుం 

బోనుచున్నాండు గాని శృ శాసమునకుం బోన్రుచున్నా జా 

భార్య యెమగని జంవునందు నేల! విధనలందటును మగనిజంవ్లిన 

వారేనా? 

'రామ_ముకుందశా స్త్రీ! సీను పోవలయును. 

ముకుం. సే. పోకతప్పునా? (స్మిష్క-మించును ) 

'రామ-.-అమ్మో! రెండవపర్వ్యాయ మాచమనము చేసితినా? 

'కామ= వేసిన క్రేయున్న ది, 
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రామ అటులెనసనే (ఆచమనము నోసి శేన్గ వ. నారాయణ... మా 

ధన. లివి కమాట.. క పద TO: Courses 
a 

(౮౮ ఆఉ_అచ్యుత (pr 

fa pg వనువా వ అ ne 
(౫ పలగొణుగగ $§ నును.) అర్థ ప్రదాన ముహాంక ని బని 

సూరా! డొక్క-చీ కాదను జూగల్సై! ఇది యేదోకాని___ 

ఈ భార య (శ్రికృసా యనమః— 

'కామ.__లఅ దేపిటః ఆనూర్యనారాయణనూూ గిని దిశసచున్నా కేమి 
7 — “టి 

రామం కాదు కాచు వునన రియ స TTS 

తు పదానము నటఅకుచాలు లే. ఇకలోపలకుబోయి స్వ 

ల్పముగా దేనతొర్చన మొద లెనవి వేయ నలసినవి యున్న వికాన.._ 

లే భాకుంహాడ కొం చము శేయూతయిన్ను ఈదిన ము 

న మతి లేదు (లేచి లేచి (శ్రీ ”మరామ.-_-రా మేతి రమే 

రామమనూంర మే. సహా[సని*్హమ తత్తుల్యం రామనామ వరా. 

సన కాలము స 

కామ--- అయ్య యో! లెంపలుగొట్టుకో! నాన్న నాన్న 

రామ.(లెంసలు కొబుకొన) జపమింగ్షం జాలు లే-- 
2) 

(ని స్క-మింతురు.) 

సప రకాలకు! 

ల ఆ re 



ప a ల అష క పృద శ కం రం 
గ్గు 

అలలా నాల 

తృళయాంకము 

(_పచెశము---రాహ జా స్ర్రైయన్న వారి యా. 

(ప్రతేక ము సును (వితంతువు 

సు-_--గుమ్మముదాటి పీథిభోయగాలు ప్రోనతోడనే |కౌంవిపోసిన దిక్కు 

మూలనము౦వ నెకుసములిగ్సినది! 

(ఆం తరత ఎర స) (ఆకోగ్ం దును.) 

వెం ఎనరమ్మా! వళి (తనలో) సీయిఖువల్ల కాడుగాను___ 

ఎవురుగ వచ్చినాను —విఫలాగున__నీ శా చములాగున ___నీమొ 

గముమండ___యిప్తుడు తీ వనుక కుటోన్ర నెడల సీమా తవువిధ 

వ మొగమునకు నామా త్రపువిధవమొగము శకునముగం  బనికి 

రాకపోయిన దేమి యని యోాకుంక నన్ను 6 దిఖునేమోః అంద 

అువిధవ లే. అందటివి విభనమొగము లే. కావు.  ఛభాలపీధవ 

మొగము వరిగా తాయపాము విషములాగున నెదురెక్కు_సరికిం 

జంస్రును. ముదిరినవిధవలమెన మామొగములంత యపాయకర 

ములుకాను. (|పకాశ ముగ) నుబ్బమ్మాా' ఎక్కడకు. వెళ్ళుచు 

న్నావమా 9 

సు వెంక మా | నా శాద్దములోనికి___నావల్ల కాటిలోనికినానల్ల 

యుగ్ధరిలోనికిఏమిటో! ముద లేయొడలు వుండి యెడ్చుచున్న 

చానికి. గుంపటిసెగ దావుదుస్నా నెంనులకు* 
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వం సీవొలాగున. ది్య్య్రక్"ననక్కృ_ఆ లేదమ్మా! ఏయొడో 

లుకంఇబ నాదెక్కు_వ మండుట లేదమ్మా! ఒకటికతి __ఒకటిగ 

రగమ్మ ఒక టికోకటిపోటు__ఒకటిబడి తె వేటు, ఒకటిచింతనిప్పు 

ఒక టివిశకనిపు, అంతయుంగొం చెము పౌ ద్చుతగ్దుగ నసుకు... 

నిన్ను నేననవలిసిన పని లేద్య నన్ను సీననవలసిన పనిలేదు. మనల 

నిట్లుచేసి మూల(బడవై చిన యామాలదైెవము నననలయును, 
సు---సర్యజన పోవకుష డన యాని ర్భాగ్యుండు మనకంటు మూలంబడి 

యేుక్చుచున్నాండు. ఆతనిమొగము మనమొగముకంకు నెంత 

పనికిమాలినదో! 

వెం బాగుగ జెప్పితిని. నుబ్బమ్మూూ! నీవు వేనునెప్పుడిదివజకు మాట 

మాటయనుకో లేదుకద! ఈవేళలేచిన 'వేళావిశేపమ్యిది, 

అమ్మా! ఎచ్చటకు. బోనవ్రుచుంటివూ చెప్పనెతివేమి? 

సు-_--నంసార స్థితి యేముడుగుదున్రు? నావయ సీవిధముగ వల్లకాడై నది 
గదా! నాకావుర మోవిభముగ గడ్లలైనదికద! ఇందుల కే నేను 

లోలోపల నేక్బుచుండంగా నాతరువాతిది-సోమిమాట చెప్పు 

అన్నకు అకద ఆట నాలు వెడలినవి. ఇదివజకు 

"కెద్రదిశా లేదు, పదునేడు సంవత్సరముల (పాయముదాని కేదో 

యదని యిదని__-టో___వమియనంహాడ్షద్రు వట్టి యడవి, 

న స ఇంక మిోదులుగాదు! సోదులుగాదుు ముడువులు 

గావు, దిగదుడువులుగావు సమ స్తములయినవి. ఎక్కడ, తడి లేదు, 

పొడి లేదు, (పాణము విసి*పోయి రోగ మేకొ(బోలు! యెందు 

నైన మంచిదేయని మనసాతాని సాంబయ్యకుం గనంబజచినాను, 

అతండప్పుకు సమ ర్లచీట్లు మూండునెలలనుంచి యిచ్చుచున్నా“ 

డమ్నా! చీబ్లు శుక్రవారమునా(డు గాని యియ్యండు. ఇదిగో! 

శుక వారపు మహలమ్మీనై న నేనాతనియింటికి వెళ్లు చున్నాను 



ల! ంకఇ్రకంయబోవనక్క_టఅ లేదు. వెనుకకునడు! సాంబయ్య న్నుబహ శ 

శా స్ర్రైగారియింటిలో నున్నాండంట! నేనతని కా అకింటియొద్దం 

జూచియీ సృ బహ్మణ్య ళా స్ర్రగారి యింటికిం బోవలయునని య 

నుకొనుచున్నా ను. 

నునికిప్పుకు వైద్యు డోందులక మా! 

నం విధవ లేనికుటుంబము, వేదన శేని సంసార మెక్కడివమ్మాా! 

ను __మాశేమిచాధయమా ఇ! 

'వెం-.ఏదోపోనియ్యవమా ౧ మాకర్శము మోకుం/సాడ నెందులకు? 

సు--వూదితివా! సీవెంతొో గుళ్టుగల దానవు. నేను బట్టబయలుదాననాో 

సీన్స మాననతివి! నేను దొమ్మరిసానినాః నీసంసార చ్భిద)ములు 

రహూస్యృముగానుంతువని నాకు౭దెలిసియుండినయెకల మాసోమి 

మాటనేనుసీశోంజెప్పియుందు నా? మూండాటులు పం చెండయిన 

సాజుమూః:డులు పం డైండు, బ్రంతయేకాదా! 

"నెం--సీచదువులు లెక్క లే వూనాకుం దెలియ ఫుగాని సీవురహ్యముగా 

నుంతునని నామోద నెట్టుపెప్టుకొన్నం జెప్పెదను, 

గనక  ఫలో నాక్రసము[కింద_ నుండి చెప్పు చున్నాను. సీత చే--సత్య 

(పమాణముగ క్ డ్డ 

'వెం---మాకోడలు నన్ను ౮బట్టుచున్న యత్న జికముం జూచితినాః 

సు_ఇదొక కొత మాట చెప్పు చున్నా వేమిః 

వెం-అత పెట్టనకోత కోడశికమగునప్పుడు కోడలుతిరుగయబుడి పెట్టిన 

కోంత అత్ఫేటికముకాదా? ఈయల్లరి, యభముపడలేక వైద్య 
ముఖముగానే యిది శౌంతి పజచుకొనిన వుంచిదని 

ను_అయ్యా! చెప్పక పోయితివి తల్ల! |పేమముకలుగం జేయుమందులు 
కూడ నాతండుపెట్రగలండా! 

ll 
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వెం సాంబయ్య యనగ సాంబావతొర మే, 

ను-__గరళ మొకనికి: బ్య్రెనవాండు. నైద్యుడుగాని తాను (మీంగీన 

నాండు నైచ్యుడగునాః 

'వెం__| మింగిన నేమి చావ లేదు కాదో? 

ముఠాను “చావని వాడు నెద్యుడుకాడు, ఒకినిని జంవు వొండం 

ననుకకు ముందున రేకి మనలనసికు చంప్రుచున్నా 'డుకాదా ? 

తిరిగి దేవుడా యని నుబహ్మాణ్యశా స్త్రి యింటికి బోవలయును. 

సరి తిరుగు కాని, నెంకమ్మా! వారియింట్లో రోగముననికి? 

నెం. అయ్యో! నుబ్బమ్మా! సీమనుండిన చ్చిన దొనివ లె నట్టడి గెద వే 

మమ్మా! అ్సుడు చామశానుు) ల తే వారింటికి నచ్చి మూ(డు 

మాసము లెనదికాదా! 

సు__అసంగతి తెలియ కేమి? నిర్భాగ్యపు ముండకొడుకు గాక పోయిన 

యెడల నిర్యాణ కాలములో గల్యాణ మేమిటి? మరణశయ్య 

మింద మంగఖసపు టా+రతు లేమిటి? 

వెం---ను బహ్నణ్య శాస్ర్రైయయిన కడకు కూతురు నమీ నాట్లు పేలు 

నెడిలో వేసికొన్నాణడా*  కృప్పుచేమివేసినాం డనుకొన్నావు! 

అల్లుని, యల్లుని కొడుకును బంచుకోనం జేసి యల్టునివంతువ చ్చిన 

యావత్తుభూభాగమును గూంతురుపేర సర్యస్వాతంత్యములతో 

(వాయించినాండంట! అ భాగమును కూంతురుత సక మ్మినట్లు తన జేర 

(కయపష్మతీము [వాయించుకొనునంట! ఏనిదుర్ల యముకాలిపోను! 

ను_--ఇంతగొడవయెల? కూ(తురును నివ్నేపముగా సానిని జేసి యామె 

వడుచుకోని సంపానించిన ధనముతో మిచెలు మేకలు గ్యోకొన 

లేకపోయినాణా! 
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"వెం అట్టు శేయందగినవాయోకాని యాదూలగొండివనములభోల. దులసి 

మొక్క_ జన్నించినది. కొడుకుతో బంచుకొని తనపేరభూము 

లను _వాయవలదని కాంతమ్మ మగసిశో * బహుదూరముగం జెప్పి 

నదంటు. 

నులు లె న మునలిముండకొడ్న కేల (వాసెను? 

"వెం. ఆసుఖోజనమునకు లోనికి? బోయియున్న సమయము కనిపెై 

సీవిట్టుచేసినంగాని సీభార్యను ప్యింళేికిం బంపవముని స్పస్టృముగం 

జప్పుట య్కాక ([పయోగము శేసుదనని కూడ మామగారు 

ముండకొడుకు బెదరించి ష్మత్రముమోొ(ద నతని (వాలుచేయించు 

కానినాడయట! సతి స్వెచ్చగాం దన్ను. 'బేరుననియు, మృలిబలా 

త్కారముగం దన్ను. జ్రీరదనియు సంబరపడి యాతండందుల 

కియ్యకొ నెన(ట! 

సు. కాంతమ్మకీస సంగతి తెలిసి నదా? 

నెం. తెలిసి తం|డినిమా పించి యాష్మతము తం డియొద్దనుండి సీనికా 

నంట! షృతముంగూర్చి తరువాత చేమిజరిగి-దో తెలియలేదు 

"కాసి, యిది వొసిన తరు వాతనుండి ముసలి వాసికి వెల్తేధోరణి 

"హాచ్చయి పోయినదంట! అదిగాక [గమముగా వ్యాథివృద్దియ 

గుచున్నదంట! దినమునకు. బదిసారు లైన భార్య నాత(డు కొట్టు 

నట! అన్ని దెబ్బలు సహించి పతినే దైవముగ. నమ్మి సమసోస 

చారముల చఇడమకుడి చేతుల భేదము లేకుండ. వేయుచున్న
ద.ట! 

టం తబుద్ది మతియైన నగును, 
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ను---ఇృప్పుడివ్యాధి నివారణమున కేనొ సాంబయ్య విలుచుకొనీ పోంఖడీ 

నాడు కాంబోలు! ఈసంగళతి సీకెట్లు తెలిసెనుః 

వెం_నుబ్రహ్నణ్యశా స్ర్రైయింటిదాసి మాదాసి యక ,- చెల్లేం[డు. 

న్నుబహ్మణ్య శా స్రీ నో సాంబయ్య మాటలాడుటకే పోయి 

నాండని యాతండుంచుకొనిన గొల్లది చెప్పినది. కాన్రన నచ్చటకు 

పవ్లెన పోదము. లేకుండునెడల వారియింటియదుట నున్న 

వినాయకునిగుడియొద్యం గూర్చుందము రా! 

(నిష్క.మిం దిగి.) 

వ్రఏపిపష్క.౦భథ ము, 

వోటేసెంటలం ఒలవనలుడ య సునాతు. ఎల భాలపై లాకిప్రను 



త మూసి సయ 

(క దేశ మున్ను బప "స్తు యుల 

(ప వెశము-- స్తుబహ్మగ్యా ౪" న సాంబయ్య, 

నువనిజముగా న నిజముగా చే 

సాం__వమననోటి వెంట నసత్యమగునూట గు కకియున్న డా? మన 

ew ము గమంతయ డి రము బాం దగు కాయ 

యంత వేదాకురము, మనయూవనీవినుండి రావినషైెసరగింజాత 

మూత పేడకడియంత సంజీపిని__ అదికోగి మోటెలోం బకుసిికి. 

టక్, అంటే 

ను---అబ్బ|! అబ్బ! ఎంతటివారు* ఇంతకాలమునుంత "నేసి ఎక్కి నుంటి 

నను వూపు ప BO యుండ తదా. 

సాం-వదీ! మనదూకుడు మియింటినణకు రాలేను. ఇదిగో! ఇప్పు 

డునచ్చినది. ఇశం జూడందగినది. పహ. అనుటయొకటి, 

చవీయుటయుకటియు నాక సండ్ మోయ [యులు | 

లోపలనున్నా6డు. తవాతు న న SS Se 3 

చుచున్న ని. వ్రప్వు జే యామెజపికొని రాగలకు. 

సాం తేన మొగము, తౌనుకడుగుకొన లేనంత నీరసస్థితిలో సుగం క్ర 

ను లేడు. పపెకినాగుగనే యున్నాడు, “కాని, ముక ఘఫోరణి._ ఆతి 

కోపము. తిట్లు. పాపము కుకు దానినూం 9క కొ ట్టుచుండును. ఎన్ని 

శొటిననది యాతనినినదలక  సేవించుచుండును.. మొవ శేక్షొన 

న్, 
నెణి.అందులో వారకము, దానిపెని జరుగుబా (నున్న దె. 

బుణబాధపడ లేక వీలనిచ్చితిని. 

సాం_--ఇంటిలోపిల్లయ నున ఏసం చిలోనిమా త. పఏపెనంజతిలోంబ వ నెడ? 

౧9 శ మా న్ ఇటు ల జ i దానిని జీన్న వారికి చ్చెదను) పెద్దవా ండకి చ్చెదను, నాగరిక ముల్ 



ర క బౌిపాము. 

నున్న రోగికి వడిగలమ్మాత పడినయెడల వెట్టివికారము లారంభ 

మగును. ఈముసవీ వాసి తెలెష్టము మీాయమ్న్మాయియుస్థ్రత్యము 

ఛాకి సహీంప లేక, సన్ని పాతములోనికి లాగినదాయని చూచు 

చున్నాను. మనకు రోగినిజాచుటకంకు మోాకుజ్రి దాసిని జూచు 

టయే మెక్కు_నయావశ్యకమని తోచుచున్నది. ఆమెవయన్ని 
ప్ర నెంత? 

సు_ఎంతి ఘసనుమరా(6డు నత్సర ములు, 

సాం---బలే! బలే! చింతనిక్క_లాగున బింకముగ నే యుండునా? 

ను పడు చుకుజని కాదా! దృఢముగానే యుండును. 

సాం-_ఆలాగున చెప్పుము! అదిగో! ఆమా త -ఆంతవడిగలమా [త == 

అతనితత మునకు _ వికటించినది, ఇదిగో! యీాతత్స (మునకు 
టక్ మనిస్పేన్రను. అదిగాక యిఠశో నెకచమత్కార మున్నది. 

లఅలవాటుబనిమి చేత నట్టనూూ తేలు మూట్టో నసరే_మనతేతే 

మెంతమ్మాాతీము గొంకదు. 

ను అటు లెననిషుడు చేయవలనీన దేమి? 

సాం మా తపడక పోవ్రనెడల మ్యాాతమార్చుట పనిక్రిమాలినపని 

అమా(తనే యథోచితములగు రసములతోమరగ్షించి నడిత్భించి 

తిరంగిముసల వానికి. దగిలింపనలయును. అప్పుడు గుణమెక్నియీ. 

ధోరణి తగ్గవలయును. 

ను_.అందుకొట కీపిల్లకుముందుగా మందీయవలయునందు రా? 

సాం_మండిచ్చుటయని చెప్పనలదు. మా త్రకుమా(త్ర యె మున్నది? 

ఇదిగో! సరిచేయుట. సత్త (బజుచుట...-మోతాదుత్యోంచుట__ 

ఆనశ్యగమని తోంచునెశనల నాంతరవుటముకూడ. 'బ్యట--- 

సుమోారు చెప్పినది నాకుభోధముకా లేదు. 

సాం=నె ద్యముననుంకు విశేష మేయిది. వేయునానికి బోధము లేద. 

చేయించుకొనునానికి బోధము లేదు; చమూచువాసికి బోధము. 

లేదు. గోడచాటుగొడవచీశ్రటిలో చేవిసరు 



తృకహీయూాంకము. గిరి 

ను.అఆటులంకు కేల్ మూజయూావధము లమోఘములు£ోే! చరకశు 

(నుత బాహాటాది _నెద్య్యగ ంథములుండ నవిచదువుకోని ఫేషజ 

తేంతేము సర శోందుశార్ః నంధ కార మెటులుంకును? 

సొం=kానె ద్య గంధములు చదిపెనె ద్యము చేయు వాండు నెట్తముండళా 

డుకు. (గంధముల [శోవ వేటు, _నెవ్యమ్ముతోవ వేటు. అందు 
వేత నే మనము[గంథములు ముట్టు లేదు; తలపెట్టలదు మూ 

వ. లేద్యుస్మృరింప లేదు; స్వప్న ముళలోనికి రానీయ లేకు. అందు 
చేత నేనె ద్యమింత బాహటముగ జరుగు చున్న ది. మనదియెంత 

సేప్రమోళిచిటుక ఈ కాలములో ౫ా క్రీ యనై ద్యము పని 
చేయదు. మాకొకటిదృస్టాంతము. మారమంత శ్నాస్త్రవేత లు 
నరసింహా పాసకులని వాడుక .మోారొ క నిపె నభిమంతించి 

(బహస్రుము (పయోగింవుండు. మవము మతియొకనిపై నెక 

చిన్న చేతబడిని చేసెదము. ఏదీ! మామహామంత [పయోగమే 
ఫలించునో శేనలతం, త, ప భోనమైన మన్య వేట్నలించునో చూ 
తేము! నిదర్శనము మాతవూః? 

సు-_మహామం తేములకంకు శాపరములు శ క్లిమంతములుకావా? 

సాం.._-అటు లే శా స్రుజ్ఞానహూవృవై ద్యము కూడను. మొపూర్గ చం దో 
దయముకంశు మన బాల్లిభావావీ చిటుక యెక్కు.వ తాపశాంతిం 
జేయును. మోామహోావాత రాశుసముకంకు మన మాలశోసాయి 
ఘుటిక యెక్కు నమాడ్చి వేయును. మీమహా పె త్యాంతకముకం*ు 

మనమంగలిదాని యెజ్డుగుండయెక్కు_వ పనిచేయును, ఇన్ని సాధన 

ములు నాకు బెతిలోనున్న వను మాటయేకాని నాకివియక్క_ ఆఅ 

యేవేదు, ఉబ్బునకు ఉహ్య్యు. పతువాతేమునకు_ ఫట్ __ జబ 

సమునకుహూత్ __ తయ వ్యాఖికి ఎా-నాటుకట_ పాముకాటు 



84 నగ వివావావము, 
యు 
శే 

నకు -- పడ దిసిలెంపశాయ. చిబ్లరిజాలియన్ని విషములకు -చీషు, 
లా 

కడియము. 2 జ జూ గి. తిన్టము. జడిపోతున సశ సంయునకు 
—D న 

—మం తశ స్ర్ర ములో జపహూదూరము తటజచినా చే, 

ఈగో సుమం గొన్ని కారణముబ చే మన స్పి ముతత లశ పో పుట చేతం 

గాని ఓ! we జేసొయుందును. మకరము నోగెయింటికి 

రానలయునాో మన మూత నో షొంతుక లోనికి. బోవలయు నా? 

ఏమియు క్క 6౨ బీరు. వ కష్ట అతన యింటిలోం దానుగూా 

ద్పించేదూ తలనుబంఏ జ మ. ములసె. స్పోవక్సు మాము మంతి) 

ములనుబంఏ జనుల రోగముల: బప స డ్వ్యునలసిన డే జ మశక్షిాదు 

చేయ ahs హోము, మనముకాలు పె న రవోఎయ ముం 

డు యంగ్ వాన్తంనల.డా? అందువేశ వ న me కను 

“= సాంబనాహుము, "సా పా హం! బ్రందులేే డిరుషెంగ 

డయ్యు ఎమ దీనీ సాంబ న్య పసు దగిబించితిని. 

ను మోయ నహ ge నామనన్సునక్షింక శాంతికలుగకుండునా? 

నరు లు! దృన్ని మాపు ౪ చీల? మనన. SP ఒడిెసలవినకు ఈ 

wee In న ఖ్ 

ఇ తే వెబు _-- భికుపోటు.తుపాకి? క్ష 

గ 

సాంట!తనుళలోగము (న నుకోగ ములకు _అంతాకరణరోగము 

ను___ఆహాో! మహాఃతా వ మోవలన నాకొక్క_ గొప్ప యుసకారముకాన 

లసియున్న ది. 

POE మన్న మన కెప్పుడు ముందనుగు __ 

సు__మాలఅల్తు*డు నాకూ:తును పవేపముగ బాధించు చమున్నా6డు, అది 

సహూరకుతుా యున్నది. కాని మాకు దుస్పహముగా నున్నది. 

సాం--- పా హె! చిటుకువునణగ బీనుకుశ్కుని తెలియ లేనా? సం చిపిప్పు 

సరికి గొంతుబిగిసి కొనివోవలసిన దే, వైద్యమక్క_అ నేదందు రా? 
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సాటే__వుజణింతవముంచివి. మంతించినమినుపగింజ మోందని కైన 

దలుట_అ శ్రైయూ(వివదలుటఒక్క_ కం జటకా అంతటి 

తోగప్ చిప్, అతనికేమెన సొమ్మున్న దో 

భు_అందుూకొఆకి యింత దేవ్చలాట. సొమ్ము తేనివానివోలి మన*ేల? 

నేను నాకొడుకు నతన్ని పయోగము చే నూంవికిమి, టొంకినాం 

దుకాందు, ఆగసికొక కొడుకు. అతండింకబాలుండు, సరి మాకు 

రి. ఇదిచిన్న చేకద! ఈనడుమం దర్మడికినిప్పుతునకును. విభాగ 

ములంజేయిం చితిని. 

సాం_అఆకొడు కెక్కడ నున్నాండు* 

సు-_-ఆతనిస్వ్మగామమున నే యున్నా (డు, 

సాం=అతీనినిక్క_డకుం బిలివింపగలరా! 

ను_.ఏల యట్లునుచున్నారు! 

సాం ఆవి ల వానికిముందుగయ దగినించినయెడల నాతనివంతు తం డిదా 

సిలోం గలిసిపోవును. అటు పెనం దం డికిదగిలిం చిన యెడల... 

నుకటి రెండగును 

ను ఈనడునుమాయ మ్మాయి యాతనసినిరవ్మాని య నేక లేఖలాతనికి 

(వాసినది. అవినేను జూచుకొని చించ్చినె చితిని. 

సాం ఎందు చేత? 

ను__మాయమ్మాయి సవతికూంతురు రాకాసిముండ. అదియిక్క_డకుం 

వచ్చిన శ్రైన మాయూాటలుసాగ వని, 

సాం---అయ్యళ్యూూ! ఎంతపని చేసితివయ్యా! ఆరాకాసిమోంద నాచా 

క చక్య మంతచవముత్కా_రముగాం నగనంబఅచియుందునయ్యాా ! 

చెడంగొట్టినారు. అ్వైనోటితా * మోటినతశోడ చేకుక్క.. తెల 

గండి బెల్లము శిన్నకుక్క- గచ్చుపప్పుతిన్న కాకి 
12 
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సు కన నెందులకింో మిం దిపోోయిసనది. ఇక బస్తుత కార్యము మూ తు 
నం 

కోసనలసినడే. 

'సాం...మిా( న న ముం జూదతవలయునని చెప్పితీసికాదా! 

త్య 
nO 

లీ 

అమాబ్బయీా! న నే [౧ నారి యిటున చ్చైదబా ఇంగ 

నమ్మానారు 
వా ఎల iw వ గా గ్ 7 ఆ | లో స్ 

( లు సే లెక్క నే చంగగలకు? మాయలు ముగారినికూసC 
ళు 

ద షం ఇ గున స 

శాడ్ 

ప 
అ 

న స "Je 

RO IDNR వ చం స. శవ పుజీరియున్నది. మందీయ 
(౪) 

వలయును. 

నాఆ Te నాలా నుల లంగ, న్ మూతలు కమూాకుండు! 

(స్త్ర "బే ఫించును.) [5 ర? న వుగా న “లల nod 

sah th SSD సయస్సు! 

wl గ్త్ a (లి నార ళ్ళ aed 
NS భాంతెే యమో క యమురము(బసబయనట 1, 

సాం__ఆఉయన కా ఇరు రావులు డుం తెతగాశనూీ రండు! 

రాను తొతగా చనవలసనా! సీ పంటపందుపగల! నాకూంతురు కొడుక నా? 

కాఃసికుక బుష్ వా? (వోంటిముంవకొడుక ! నాయింటిపేను సీకక్క 

ఆ దా నానంగెప్రు ఎరు సెక్కు అ లేదా నావెదముపేరుసీకక్క 

6౧చీదాః నావిాఎలి పను సీకునలదా? నావయనుమా। తమేనసికుం 

గానలసినదిక తాతిగాయా! ఆం ఇఏినియమ్మామ్ముయా! నావమూక! 

= వ్ సెం పము నీకుముసులవిదాః నాతలేతవంగ్నవిందె సీకుటంగు 

ముం మా ఉష! 
se 

కాంతే...సాథా! సాంతింప్రు డు, ఆయనవే ద్యా(డు. మోాకు మండియ 
9 

నచ్చినాయు, 

గ నే హో ప a on ౪ aN డా? ~ రాను శ్ర లం నెలుప్రు సాకొని నిన్ని చ్చిన వ (డు జండా నిన్ను (బుచ్చు 

గా ఈ, & aE ఫ్ ed హ్ m1 జ } 

ఎం మిుదియన గాన నెంయ సనా? చాకుము చేల? నాకేసి 
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గోళము?! రోగము పీనికికనకాశె రోగము: ఉఇదిళ కోసము 

పీనికి__ శాం చా నావోగ ము, 

సాం=(గనత్ళోనుసలి వాడు మన మననులోని యూహాకు సుక్కు మని 

సి నోము చెప్పి నాంప, pin ఏమికు! ! మంచిలే 

వ Gers ర re అ పతా రుల RTOS ననా హో (| | కం తులకు 

ముాతాను థభొసంన గరుకు గుస pares rr. 

స్ప (వక్క _9) గె ఎఫక్ మునంసి అసం ంగు  కౌనుగి ప్ర్రాయుాుంత 

rad ళీ ఖే టి 

గన్ను లు న మును సం న గుం రై... ఎ 0) 

©) 

ములగపంజ్దంత సా సం దామనసపుప్పుమువంీ!] ము 
ws జ) : 

hie: సె ల ల Pe 

వ్రలు. మూర్క్కొ.౧జానె చ. వ యసెర 
: థ ప్రత 

» 

ఓ 
టా ౮ మ గా తు bs 2 

స్ వ్ల 5. సము వేనకొొన్న SSIS CUES OI Ne (0 

"వంట సేయొషుంత “ది. (16 కాళము ల రా, 
ల. nd “౧ 

(౮ 

కాము ల స దారులు, ERENT EY సీయబ్బసౌమ్మా 

సా స ( —_— In. జ! శా ఆచం, కో ట్ ట్రై ‘ 

ను 8 ఆటకి? సాం MO IT న్ఫునుక్ంట్ఎ లై 

(1 

టం మా! ఫ్] జను వను విటి నును 
7 

0 

"రామ 
3 దౌ ¥ 

ను బ్బా శె మృ యా పని బలు? క్కు కాం స ముసలి 
(- ? te 

హాగ క నిషియుటంప. మూర వః పక సన్న సన్యానయని ౨లుతుకు. 
{ 

- అ he చనన Der Ge RE Vas wit 3 
న్ా స అముము జనా యని ఉషా, 6౨ ని వారంటు 

Wa A ఎ వీ 

టో ళు 5 Pa ¢ జో స ee సై లో ఇని ల ఘి 

నా ముంగంకొతుకి లు తూకు. తవ (? వెరి ఒఆతరకుం భార్ కుకు 
గ, / pre 

(న (ఇ జ ఒర 
క ఫ్య శ 9; ఎయుటను SNe వసం వుం *ఫుగొో ea స నాం. నను 

న్యు పీ pre గ శిడిగాని న న ket నొనంతు. EO BS ల | ద్ గం 
- / 

నుకొన్నాకు. నామం ఇ. ప్మాతపస్పించినాపు. నాభార్య నికి 

మునుంగునివ్పిం చినారు. నాచేతనో దెనమా్యార నినాకు. మూయూా 

పడెకు గేవ్రులపంజ గట్తజోసం వినారు. నాకు శవ వయా కేసు 
63 6 bb తీ 

> oo] 
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చేయించినారఈ. నా భార్యకు? బంచనగిఖలుంచినారు. క లితిన్నగ 

నూరుకొనక పోవుటచేత మంగలిమూతిమోంద సీలాగున నా 

యించుమన్నాకు, (సాంబయ్య 'లెంప్పమెం గును.) 

'కాంతే_అయ్య య్యా! అయ్యయ్యో! నాథా! ఎంతపనినసిబైరి, 

రాము దెబ్బ వానికి, వడ్చునీకాః ఊం ఉ. (|గుగ్గును) తాటకను వీపుపై 

గోవిందా రామ, సూటిగా (గుగెను గోవిందా రామ. (క్రిందను 

బడగ్యదోచి గోవిందా శాముకినుకుమనివిం చెను గోవిందా రావు, 

( నేలంబడగ్య దోచి తొక్కునుఎ 

సు---సాంబయ్యగారూ! మోేమనుకళొనకుండు! రామశాస్ర్రై! సమిపసి 

యిది. _నెద్యునినొట్రతివిః భార్యను నేల నడ(చితివి* 

రామ.___నిన్ను గొట్టళేదని సీకుగడుపుమంటయేలో ద్రేవాదేవేషు.... 

అవాలి మీరూ ఈం (కర్లీ సను.) 

సాం (తన లోలఅంద జివంతుం దీరుటచేత నాగారవమునిలి చినది, కాని 

యాలంపకాయ యూకుర్టది ఏయే కొట్రిాయుండటినయెడ ల బలే! చా 

డకుగంధస్రుప్యఫువ లె జ దల సున. వది* ఆయదృష్టమిప్పటికి 

"లేదు, ఇకముందుకలుగం జేసికోవలయును, గు గతిల్ పెట్టనకొబ్బ 

రికాయ బుర్రలో నిది రామశాశ్ర్రైకి వేసి యాతనిమరణశయ్యకు 

దింపి వ. మన ముక్క_వలయును, (పకాశముగ) 

'రామశా స్త్రీ! సీవుకొంత శాంతి నెందవలయును, ఇట్టితొందర 

వలన బాధలున్న వి. 

రెమ-_ శొంతినికా! నాకా! ఈమావుమూదిగ ముండళొడుకు నీకా 

నాకా! మాన్య పేడువు నాకాసీకా! ఈపడుచు పెండ్లాము నాకా 

సిక్రా? ఈయ తి_ంటిక్రత్తులబోను నీకానాక్షా? రోగమున్న దంటివి 

సకానాకా? ఇప్పుడు వైద్యమెవని నికి సికానాకా? నేంజచ్చిన వీ 
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శ్ర ; ఆ టుర్ Wa త జ్పీడిళాండ ప ప్యుటునికానా కా ఈ చెప్టలప్య; 

సీకానాకా!? (మోందికి. బోనును ) 

శూంతే..నాథా! నన్ను స. పండు! ఆయననునలదు. 

0 7 ర ఒర, క్ ఒర mee త 

ఇొమనిన్ను (గొట్టు శు! నాతలంయగ్ వ కొంనునుగాని సీన్సనా కెన చేవ 

యెబుగుదువా? ఈశరీరమే యోయస డాసిశ రీర వైనయెడల నడి 

నా కెవ గెయో సో దానవు, వదా; నపుశావుసువూ! వుంచిగ $9 
2 

దానను, తక పస జ స ul శ వినాడెం చును 
ళ్. జ్ ౧౧ 

నన్ను మిగసలనాడంచినారు. కాసి నెం డిన ష్సిన సానిచాని 

కంతిజూచి పొౌడుముకాయయ కుకొొని నోయిడా చితిని, భవతి 

థిగందేపి భవతిభనతి భనతిఫిగ“ం భఛవతిభవతివిషూం_ 

మాంజికుక్క_ యెతుకొని పోస దున్ని. Soe! రాకు! (లేచి 

“ఏ లు లు 

సాంబయ్యను గిటంటో వును.) 
. లు 

న్్ CG XX సాం---ఇియల్ల 5 వాయు నెడల మోాకుగాలికి సంకెలలు చేతికర 

ములు 'పయింతుము నాగ తె! 

రాను... నేయించు. వూమామగా?కి వేయించు. అక్షుకులు దినుముం 

డకుం దలగబాలెందులకు? బ్రప్పించుహూసోవకమిప్పిందు! గరిశు 

యనుకొంటివా. కాకరకాయ  యనుకొంటివా? చ్రిఘమున 

కొకటి, ద్ర వశ్యమునకొక( తార అంతకు మందివనునని 

వెలముదొరి గారు నాతోంగెవ్పినాకు. రజ టేంి కె లాసమున 

నుండుటకంకుి సంచెఎచ ముతుకొని నాని నుంచుకొనుట 

గౌరవము, ముకక వానము చెణివినయెసలం ఇబకునాలుగు 

కొక్కో_కములగును. మన వేదళ్ళాస్ర్రము లిష్పుడు వెండుక్రకు, 

మార న్రా 

సాం హేం సూ హే! శానులుగారూ! విజమాడితిరి, వేదశ్ళొన్రు 
స... 

ములు శేవలముమన్ను ర్ తుక్కు_- పెంట నావునసునకు 
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వద్పినమాటనాడ నారు. అందా చేత చే మనమాసంపర్క_ము దరె 

'హశకుుతథ జేసికొన్నా ము, మనయెపవుటనాని యుబు నైనదల 

ఈం FY సపెప్టింాడదు. వినిడాక నందులకు? (శాలు 

అంత దాకంగవాత నెందులకు* ఓటర్ కున్న. “ముకు నగి మాయం 
అయి న 

స్ ఇగ శ్త ఈర ౮4 0 ౮ a = న 1 చటనవలయునో? క కడున్ ప. ఆదే! ఆపని ౦న 
5) న్ (0 

ష్ ? గ్ 
చెంపని బకరా. హా! హేర్ హే! వువవున రాకు! “మశ 

కొను కుకు సద గా = ఫ్ర ఇడం పుఘుంకలాగున నూతోం స్ట 
vs 

వ్యుము' అసర్ పిరీతి SD A ne 
4 య ల 

= bey కక i 
పాద ముస ae I te ముగ మూన బూ 

BEI! MET USC ST పాటాలు 
(౧ ©) 

న వ తప స్ స్ 
నాకాగుసాగ సేవే వ్కాస 6 యు Bie 

ee య ~ 

నాకజువుం గాపొాడ వే సీకకుప్స్పలోం బుమ్లెనన్, 

తరు! తను!!! ఆ ఉం ఓం చపా! దండ పోలు! కీయ లీ 
ei ot UC లు ( రు 

D2) DD (బండ పెస్ఫీను.) 

శాంత... నాభ! నాథ? నామాట విసి మనను కువురువట ముకొనుంప! 

ఈసారి మోరు నాయొడనుండి క దలకు'డు (కౌ'గిలించుకొని కూరు 

చుండును.) 

సు-(అసమితిమిోకుచున్నా యు, హను చుం స్యా తనుచు నేసెరా 

చెన్పితి"రే! ఆతని చేశ దెబ్బబుతి రుటశేవ్ప చేది ముం గనంబడ దేమి? 
వ్ క క 

సాం--(అం) వ! పల నెంతమం( లించు చున్న నింతమళ్టుతా సరిపోయెనమో 

మోాళీపు కౌర్రాయునుో అత నిక దల పాణము లి “*శకుయెవ్నించి 
౮ 

రజ” కం చ మీచిగాన మునకు. దన్నుణొ” సరిపోయినప. అతపికొండ నాలుక ను 

బ్య కసి వెజికుక్క_ లువంకునట్టు చేనిటినిగాన మనకు. బొడిపొడి 

aa 

నవస సకివిశయిన న, అడిగాక మనక న మొకటి 

కలిగినది ఈముసవలీివానిని మంతములచే నరికక్సు వలయును, 
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క్రతవివ్యాధికి మూలహేతువైన యాపనుదునిల్లను తం త్రముల 

చేత స్యాఫనపణుచు కొనవలయును, ఏక కాలమం Ra చె, 

జ ననా? ఇళలోటలంన సొ! మాకు న్ను ః వ 

ఎబ్బలు ౩ వోీకుండం అం యుక్తో న సతటాగయమునుు. ము షి టి సు వాం 

+ 

ఎను) మనలనిగాం౨నిక ్మ- గుది గుచ్చింది. ఇప! 1 SSE 

రంతేష పుకయునుక -- సనల్రిసిన చా? 

కాంత అయా నానాథుని తుమింపగగును. మోలే.త 3 నెనే ౫ 

శేదె నమందిచ్చి గు శేయుడు! 

'సాం___మనరకు- జేతకాని దొకటియున్న దని తల(పనలకు. రోగిని" న్నను 
వ 5 రాజనశగము, జనవశ్మ్యయము, భూతవశేంచుం (స్త్రవన్యము, భా 

Sra స్త నా అ "ఫి 
శు నను నాలు నాటుపీతు నృయుగ దతా, చేయిని చేద, 

లుగుకుక్క_లుగ నాన యించినట్లు మునలనా శయించు నస 

న మాకఘుట౦ బము సాకౌయుశ్రు పట్టున ga 

గావున జీవి నాను 

కు) క రజో శా న్ హ్ | క్ జీ రు అర కాంత (౧ హ్ రెంచ్యొ నాన్న గామా నెద్యు' వముందాప్రు ఖ్ 

దగిన ఫితిలోనున్న ణు మాటాలాకుచున్నా యేమి! 
CE +) 

ను.(అప ఎంతమాట! సంపూో సమరుకు. అటిమాటలాడుఎు .) 
ణ ఫి తు 

తసిస్యభొనము. 

“కాలజజనోన్నణారూ! అత్యాయాసమునందుటచే సామ్మనిల్లైపం సశ 

న్నారు, అయ్యా! ఫిపగ్యరా! ఈత డిరోగముచే వెదం.9 

చుస్నా (డు 

సాం =.అటులనుటసికాదు. వబాధచే రోగపడుచున్నాండని సనను0ం 

ముక్కు నకు సూటిమార్లము. ఇచ్చి భాథముందు, తరుమూసి 

రోగము, య నుకో! ఐదియుఖభాధ మే యనుకో! 

ఎటులనుకొనినను బౌధ లేదు. వెనుకకునూరిన వరన ల ఇన 
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గుక్క ముంమనకునూ3నను మర్గనమేయగును. ముందునూరుటి 

వెనుక కునూపటకు గారణముు వెనుకనూరుట ముందునూరు 

టకు. గారణమెనట్టు రోగము భాధకుగారణము. "బా రోగము 

నకు గారణము. ఇఏ యే కార్య కారణ సంబంధము “కా నమ 

సమస నోగ నిదానమునక్సు, ంనెద్యారంభముసకు వివ్య క్సెనో 

రాభసషు స్టా) పాకపుగేంకు 

సు_అన్ఫూ' చదువుకొన లేదుగాని యొకపండితులో చూదితివా? 

ఎతే సందర్భ మ్య్టిగ సంపాషించు మున్నా రో వింటివా ? 

కాంత. (అప) నాన్న గారూ! మారు వెరబాటుపడుచున్నారు. వి 

నమూాథునివలెం. గానంబకుచున్నా (డు. అశాస్త్రీయ నై ద్యు-డం 

తిశనయనుదూత,. 

సాం__చమఫుకొన లేదుగాని యెంతపండితులో చూదితిణా యని 

పాప భట! స పడితి ర__అదిశిలాతమరవుమూట, మామ్మూతల 

బెనలమోంగచవ, మాచూగ్త ముల వాణక లమోాఃద,, మా లేహ్య 

ముల గో ఎములమోాంద ఆస. సా, సొ.” యనుపొడియతురములు 

మనము చేర(దిసిన దానిచేత (వొయిం దు చుందును, 

ను._స.సాసా యనంగనేమి! 

సాంజాసహజపండ్త నా తొసి సాంబయక్ల. 

ను_-అయ్యా! రోగము నలన బాధయని, "భాధనలన రోగమని యే 
మేమా చప్పీతి రః అద్రి నూయమ్మాయికిం దెలిసినట్లు లేదు, 

సాం. అనుభ వెక వేద్య మెనయంశ ము! ఒక ద్యస్టాంతము చెప్పెదను. 

ఒకనికిరోగమునచ్చినవ; లంఘనములు: చేయుచున్నాండు. సము ద 

(పయాణము "చేయుచున్న యొకం డన్నముదొరకక లంభునములు 

చేయున్నాంయ. రోగ మువలనలం మనములు కలిగిన వాండొకండు 

లంఘనమువలన రోగము కలిగిన వొండొకండు, విగాభ రది లంఘ 

నమునలనం గలిగినరోగము, 
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కానంత... అన నేమి? 

నొం__అ'దేచాధవలనం గలిగినరోగము. 

కాంత ఏబోధవలనం గలి*నది? 

సొంఆ౪ని దానపుదంవులో నే కొక్టుకోనుచున్నాను. ఈబొధలురెండే 

యుండవచ్చును. భూతబాధవలన సీరోగము కలిగి యుండన 

చచ్చును. "లేక (ప్రీ బెధవలనం గలిగియుండ వచ్చును. మొదటి జే 

మైనయొడల భూతవశ్యము చేసి రోగవశ్యము చేయవలయును 

"59డవదే యగునెడల స్ర్రీవశ్యము చేసి రోగవశ్యము చేయవల 

యును. నుబహ ఇ ాన్సులుగారూ! పూర్వులే వశ్యమున కావ 

న్య మే చేసికొనుచుండెడివారు. ఒకవశ్యముతో మణీయొకవశ్య 

మును సిద్ధింప చేసికొనుట, యిీవశ్యములను యథో చితముగ 

జోడించి (పయోగించుట, మననా౭డు కలిగిన చితకల్పనము, 

(స్రీ వశ్యేముతో 'రాజవశ్యము చేసికొనుట, రాజ స్త్రీ వశ్యము 

లో మజ్యొక్ర వశ్యము చేసికొనుట, ఇదియంత యు. గలియుగ 

విశ్వామ్మితసృృష్ట్ర ఇది చెప్పంగూడదు. 

కాంతఅది మిరెట్టు చెప్పణయూడదో మేవమెట్టు వినళోడదు. (అప 

నాన్న గారూ! ఈతడు మోసగాండువ లె. గానంబడుచున్నాండు. 

ఈతనియొద్ద నాకాంతునకు మందివ్పించుట నోకభిముతముకాదు, 

ను_--(అప అమా తా! నికు. చెలియదు. ఆతంకు మిగుల గొప్పవాండు, 

((పకాశ ముగ) అయ్యా! సాంబయ్య గారూ! ఈతని చేబాధయని 

చివరకు నిన్ధారణపఅపలలరు! 

సాం_-ఇదిగో! ఇప్పుడే చెప్పెదను, అమ్మాయో! స్చేయి నిటు తెమ్ము! 

కాం....ఎనాన్న గారూ నాచేయి చూతునని యాయన యందుేేల? 

సాం=న న్నే యడుగరాదా? నాడీ పరీశ్షచేయవలయును, 

L3 
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'కాం..-అయ్యా! నానాడిని జూచి నాకాంకుని జబ్బెట్టు తెలిధుగలమి 

సాం___మనకున్న విశేషమేయిది! నాడి చూడకుండ రోగనిదానముచే 

యుట్క ఒకనినాడి చూచి ఇండవవానిరోగము చెప్పుట, ఒక 

నికి మందిచ్చి ₹ండవవానిని శాగుచేయుట్క మూత మనసంచిలో 

నుండలా నే రోగికి న్యా] నివారణము చేయుట, ఒకనికి మందిచ్చి 

యారోగము మటేయొక నికి మార్చుట, జ్యరరోగునకు సగము 

దేహానందు మ్మాత మే జ్యరమారణము చే యుట్క ఒకగంట కంద 

(పొణముపోయిన వానికి మందిచ్చి వున్న పాణ పతిష్ట చేయుట, 

ఈతుఏయంశము ముగ్గురు మహారాజులమొ ద్ద నిదగ్శనముగం గనం 

బటఅచినాను. మూాచినయగాని నమ్ముటకు ఏలు కదు, ఈతండజవలనో 

డాంభికుండన్హి వావాటుండవి, మూథులనుకొందురు, కాని తః 

మటి(గ్నన వాదు, పరమాన్థత_ల్యేమెజి గినవాండు మనకు. శాదా 

(కౌంతు(డు కావలసిన దే, ఇకిచ్నితవిచి తాతి విచి తమహావిచి త 

శక్తులున్నవి. కనిప్టైవాండు లేడు, పాలి-చుపభు డు లేటు 

ఎన్నిశకులు ! పొములప్రట్ట--- ముండక ౦ప తల వె శుకత 

చిక్కు = తేగల పాతర 

"కాంత... నేను నాడిచూవించుకొనుట నాకఖిమతముకాదు, 

ను_--అమా యినాడి మోరుచూడకతప్పదా?ః 

సాం--చూచుటయొక నిమిత్త కారణముగాని చూడవలయునను నిగ్బం 
ధము లేదు, నాడిచూడకుండనే (గహించితిని, 

కాంత. ఎట్లు గహించితిరి? 

సాం-నీభర కొకనివలన( జ్లీతబడిజరిగినది. ఆకండుని దించుటచే నాత 

నిపెనున్న భూతము నిన్ని పు శు కోరితుఘున: న; అటియాచార నము యి 

న్నది. నీ చేతిలోనిష్పుడు భూత నాడి యోూకుచున్న ది, ఒక్క- టి 
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నిదగ్శవము. చూచుటకు నీచేతిని నాకెప్పుడిచ్చుటకు నిరాకరించి 
ఎన్న జీ Et ళు 5 Cen కీ తిన్రాా యప్పుడె న్మె భూాశవమా వే9ం చినదని టక్కు_నంగని సె 

తిని, అమా! నిపింకములకు సాగిపోనునా,డనుగాను. ని 

పవూత్తుఖన బెదరువాండనుగాను.. 'దేవానుర యుద్ధములలో 

రోకలి పోర్టు దిన్న వాడను. భూత బి తాళ బహ రాతునులతో 

చెనుగుళ్లాడిన వాయను, నరు బేకినునుష్యుండున లెగ నయకు చుం. 

(టి ననుకొనుచున్నా వు కాబోలు! సోప్రసొనికొన తన్న మొనలు 

డాకబునికల నీిగాడిదను.. 
6) 0) 

కాంత (నవు చు( దనలో ఓకిమూశుా! విద్యాగంధము లేక మె 

దుస్థితిలో బి పోయిణిప్ర? ఇ డు సృసీభోనంకునాయని, 
Dp (on) 0) 

సం చేహింపందగిన స్థితిలోనుంటివి. ఓప రాత్సరు(డా! భూతములని, 

విశాచములని|ప యోగ ములని పబుకుజనుల రాము 

ముం ఈవెిని_భన్ ను న వేజస్స్సులి గ పదానముచే 

నెప్పుడు హరింప దలంచితిన్రై ము తండి! 

నొం శా స్రీ! ఇప్వుడునప్వ్యిన దా 'లీదా'! ఆనవ్వు కేవలము భూతలఎతు 

ఆముగ స్పస్థ్ర యుగ గానబడినదా చేదా? అది మయేుమనరు. (౮ 

బలనిదర్శనము. అవ్మ్శాయీ! సీన్రనవ్వినయెశల నేను నిక్క_ మొ 

ము వేసికొనునా(డను గాను. సీనునామొగము పె నుమిసిన 

యెడల నేనులజ్లపడువాండనుగాను. నీచత కొడంబడందడలంచిన 

యెడల గుక్కమనకం శ గారవజంతు వనివీంపుగలను. ఆసపవు 
- (| థ్ ( = "మ 5 క ఎలు 

రృత మనకున్న ది. Car. ఈమెను (ముగ్గు* (హాన్చుండంబెె 

జడ వేసి యాహశ్యినము చేసి యాకగ్గింది మనచరుత్కాగమును 

నగనశోఆఅతును, 

| ~ ! 0 శ ర్త అర! హ్ స్త్ శాం సాంబయ్యగాయా! మి నె మిరు కుకుక్చుకొన లేక నాభర్హరు 

వెణీకునుర్చ వచ్చితిరి, మిమ్ము౭ాడ నాకుముగులనసంతెప మగు 
థు వ . 
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చున్నడి, మోరనుకొన్న భూతములుగాని, పీశాచములుగాన్సి 

(బహ ఇరాతునులుగాని లేవు. ఇదియజ్ఞునము, తలతిక్క-_-విచ్చి; 

మోాకువిద్య చేంగాని యోావెల్తితీఆదు, లోకములో భూతములు, 

విశాచములు, (బహృరాకునుబు మొదలగువారు లేరని నేన 

నను. విద్యగేశ్చి న్యాయమెనజ్షీవనో సాధిని సంపాదించుకొనక 

కన(బడేన వారి నెల్ల నాశయించి సో త పాఠ ములు చేసి యాచించి 

పొట్టబోసికొనుచునెకచోటనై న కాలునిలువక నెజ్రిపషక్కలవ బెం 

దినుగుమునుజు లే భూతములు, ఉదితానుచితత లేక పట్టినపట్టువి 

డువక పర _శేయమునుగాంచి సహింపచేరక యొత సేప్రస్యోదర 

పోపుణార్థమై దేవులాడుచు నాత్మస్తోతములు హద్దు లేక చేసికా 

నుచుం గనులను పండితులను గాయకులను నిపష్కారణముగ 

దూకుచు పరిపాలించు ప్రభు శ్రల(గూక్చి పతి వతలగు స్రీ లగూర్చి 
లేనిపోని కుచ్చ ప్రసంగములు చీయుచు( గాలశేపముపేయు 

సరులు విశాచములే _ నీతికై, పరోప కారమునకై, 

ద్రం ియసిరోధమునకై అహం భావనిఠరాసనమున కే, (బ్రహ్మజ్ఞాన 

సంపాదనమున కె పొట్టుపడక -- యైెహికలంపటులై , యాశాపా 

న్ ౯; దుష్ట్రనక్కనాసక్సులె, పరాఫశకారతత్సరులె, (గ్రామ్య 

సుఖాసక్తులై, పబలగ ర్యాతిశేకులై , యొడ లెజుంగక తిరుగుము 

నుజులే (బహ సలా ల టు ఆన యనా! ఇదిసత్యము. మోరిప్ప 

టకై న గురుకు చళూపణ మొనర్చి వాగుపడుండు! ఇప్పుడు నన్నా 

వహించిన భూత మేమన౫ __ నీయందలిజూలి. నాభర కు eu 

యోగముకాదు. ఉన్నావమనురోగము. 

సాం మే హా పా! చదున్రక్"న్న దయ్యము! ర! శాస్త ప్రావీణ్యము 

న్న విశాచము! బ్రశ్షైయ శు లొంగున డికాదయ్యాయి! బ్రదిమా 

ఆఅొవవాసములటు కెయింబగళ్లు మనశఠావిడిలో నుండవలయును; 

మన తౌడనపీడనములవలన దారికి రావలయును, మనదుప్పటిమున్యుం 



త సతీయాఎకమయు. 

ఉఅలోయబటి జపముచేయింప వలయును అభా్ళో! రాధాంతపూ 
లు య 

ర్యఫతు ము అెశీగిన రాకాసి, 

'కాంత---అయ్యా! వెటీ వితిమాట లాశెద శేలి ఉడితముగ మృనుంము 
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xX సండే పముగ సందర్భయు కృముగ సత్యముగ మాోులాడవల 

యును గడా? 

ను సాంబయ్య గారూ! ఆమె వ్యాథినిన్యా యిప్పుగెంకలకు గాని 

యామెభ రృన్యాధి విన్చియేల కాంగూడదు?అదియొకటి ముందు. 

పుకు! 

సౌాం__వీ చియనుకొను విచ్చిమోాది. వి న్పియెక్క.డం బుస్ఫున్య మెట్టు 

సెబుగునో, యొల్టనడ చున, దారిలో చేమిశేయునో, యెక్క 

డకుం బోవునోో యేదీ? శ్యాన్ర్రీయ్యనై ద్యాలమని యూ: వెంటం 

దిరుథుచున్న బుగమోసాల వారిని జలతారుపాగాలవారిని విటి 

గడాలవారిని బీలివించి యడుగు! ఎనోన సరియైన (పత్యు తత 

భిచ్చినయెడల_సిది నో! యీోచెవికదపా! అంతే? చదువురాక 

పోయినంతమాా। తీమున౦ జాకిముండ కొడుకు ననుకొంటిరా? 

'కాంతే.. అయ్యా! మమ మోాోల తిళ్టకొనవలయును? ఈనన క్ 

నుము మీరు చెప్పరా దా* 

సాం---౪టులడుగు:డు! వీచ్చియనునది వీల్ల పెసరకాయయంత సరూ 

ఫముతో ముందుమ్మూ తఖోశమున బయలుదేరును. పెణక మె 

నిప్ఫుపడినప్పుడది యంటుకొనినట్టు దీనివలన మూ తమున శత్యు 

స్తత బయలు జేనును. అంకునుండి పొగవేచుశు. ఆపాగలేచి 

కడువ్రుమూలనున్న చిన్న పమిదలో మనము తాగిన నూనెనేయి 

సు+లమున మండుచున్న చిన్న జిల్లెడునారవ తెముంట నార్పును, 
౮ వాటు 

అంతటినుండి యాంశలి నశిం దును, తోంటలో దిష్టి బొమ్మయున్న 

టురెండుజేనల పొడవ్రగల చందనస్రుబామ్మనంటి యొక బొమ్మ 
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మనకడుపులో కాళ్లును వమనకొండనాలుక వెనుకల దలయుం 

జకోకెస యులను. ఆబొమ్మ యీ వముననోటిలోనుండి మూట 

లా.కునది, ఈపొగయ్ము జఠిరదీపవుపాగయు. గలిసి పెకి లేచి 

రు దల కిందుచేయును. దానికాళ్లు మునగొంతుక 

లోనికి నచ్చుట చేత వమనహమారంభమసన్ను. డానితల మనక డుఫు 

లోనికి వచ్చుట చేశ గొలుకుట ఏకుట యారంభమగును. తల్బపే 

నీళ్లు పోనిన యెడల. గాంతవి చ్చి యెంనులకు శాంలించునోూ తెలి 

సినదా? తలమెం బోసిన చలినీశు (కమముగా మననోటిలోనికిదిగి 

దానికాళ పెం బకును. చలి చేత. గాళ్భుముడిగివోనును: అందు 

చేత వమనాదులు తగ్గును. 

ను---ఇస్టుబామ్మోతిరు” (బడిన వాని కేయువైద్భగు చేయవలయును? 

సాం అట్రిని చ్చి వానిని దల కిందుగ మూండుపినములు (వెలాడణట్టిన 

యెడల భూతు తిరుళును. 

కాంత __ అట్టు చేసిన నై నం డిరుగునా * అయ్యో ! శారీర శా స్రైమునకు: 

గేవల పర్ టర న మాటలు చెప్పుచున్నాడు? 

ను-అమా a శారీర శ్చ న్ర్ర మును సీ వెగ్వుచూ దితివి*ః 

'కాంత---ఫంతులవా రాం. ధంకరిం చినదాని. జూ చితిని, 

సాంఏమిటో! ఎఎదజుపంతుల వా రెందబు శాన్తులవారైన నెక్క- 

సాతాని యగుదుఖి? ఎందులకి మతి లేని మాటలు?! 

రామ-(లేచి) మతిలేనిమాట లెననివి? కోమటినాండు నన్నిక్క_డి 

కీన్చుకొనివచ్చినాయు. (పయోగము Bry 

శేటునా* వథిస్టా పైత మేమి ల్ మేమి! నుద్దదిను చూలింత 

రాలుమగవాల్లై నప్పుశు మంత్రసాని శే కడువురాంగూడదా 

సానికి దాసికి( బ్య్రనవాండు సాతాని పెకి వారికి( బుట్టిన వాండు 

7 Pore ¢ న ఇ చో క్ 2 

నవారి, కంచ గాడిన బండిసీక్సుకొని పరుగెకుకోని పోవా: 



సా క త క సీ రూంకి ను. 

బుత్! గరగరగరబుణ్! (సాంబయ్యనుష్ట్రు కొని భోసకక్వుకోని 

పోవును.) 
ను-అయోా! అయ్యా! శాంత! అటువచ్చుచున్న ట్లున్నా (డు. 

నీవటుపో ! ఈలాగున ఈలాగున. రామ శా స్త్రీ! అగు == 

ఆగు 

(నేపథ్య మున) Sl! ఆ! అయ్యో! అయ్యా! రామశాస్త్రి యె 

ననినో కాని "పెద్గనూతిలోంబడనై చినా'డు. 

"కాంత___ అ యో?! అయ్యా! 

సు_అయ్యోా! అయో! 

(నిష్క-)మింతురు) 

విని తృజిట్టూంక ము, 



(శ్రీ 

ఫ్ 

స తున్ధాంక ము. 

(పజేశము_ఒక| గామము, 

(ప వేశము--- అడవమ్మ నాంచారమ్మ. 

అడ (బుగ్గలు నెక్కు_కొని) ఇ బేమిపోంగాలమో! నాంచారమ్మాత ల! 

మనమత ను మోదిగమత ము చేయు శెవత్రయో నానంటిబోడ 

ము [గామములోనికి వచ్చి స్మత్రములో బసచేసినద( కేమి! 

నాం--అడ వమా స! సీవంటిబోడ మ్మకాదు. తలవెం డుకలున్న నావంటి 

బోడ్మ్మ..- 

అడ... తెంగలి వై స్ట్రనులగుటచే నీవిషయమున శమోాకంకు మిోరద్భస్థ 

వంతు లేనమ్మ! మగడు మంట(గలసిపోయినవిన్ముట మంగలి 

వానిశేతిలోయుడు ని ర్భాగ్యత్వముగూడ మోకు లేదుకానున మో 

రిట్లుండవచ్చునుగాని, మగ(డుగొంతుకో(త మంగలినెలి కోంత 

గల మామతములో. బుట్టినది తానైనప్పుడు అౌనిట్లుండం! ద 

గునా? తానేమి చిన్నవీల్వయని యిట్లున్న దా * వీల్ల పచుకల 

దని యున్న దాః నలుగురు మొగనుమో(ద నుమియుదురని సిగ 

క్క_ఆలేదా్ 

సొం-ఆమెచిన్న దేకాని సెద్దదికాదు, 

అడవెన్ని యేం జ్లున్న వి? 

నాం=ర్తిరువది సంవత్సరము లుండును. 

అఢ_బ్రరువది సంవత్సరములు చిన్న వయస్సాః నాకుమూ(డేండ వయ 

సుళో గొప్పరోగము సంభవించినప్పుడు నాతలనెండుక లం 



చతు ర్థాంకము, lol 

చేంకటర మణమూారి కి మాతం డిమిొదు కట్టినాండు. నాంచా 

రమా! చెప్పిననమ్మ వేమో*? సందెడవెండుకలు! కొందజకుం 

బొడుగున్న నొత్తుండవు. నాకీదిక్కు_మాలిన యవస్థయుండుట 
చేత గాంబోలు! ఛాతెకుపోడుగ్యు పక్చైడోత్తు. జడవేయున 

ప్పుడు నూయమ్మ చేతి కంకునవికాను. ఎనిమిదవయేంట చేడు 

కోండల వెంకన్న యెదుటనే బోడి నెతిని. ఆదివముననే దిక్కు 

నూలిన పేండ్షికూడ సంభవించినడి. ఆలాగున జలిమిడీముద్ద 

చేయించుకొనుట యేమిటి! ఈలాగున జీలకట్తబెల్లవుముద్ద 

"పెట్టించుకోనుట యేమిటి! కొంగుముళ్లుబెట్టుకొని కొండదిగి 

నాము, ఆర్మాతియే యొంటిపూస తేలుగుట్టి యాయనకోండయె 

క్కినోండు, తిరిగియిందుకోఅకు రా మేశ్యరము ఠా నలయని వ్యయ 

ములో వ్యయముకూడి వచ్చుననియు మాతం్మడినన్ను రామే 

శ్వ్యరము తీసికొనిపోయి. అమ్మా! ఏమని చెప్పుదును? -- కాలిపా 

'రాణిచెదర లేదు బుగ్గగాటుకచుక్క_ చెజిగ లేదు. దిక్కు..మూాలి 

న తలమైన మాయలేదు. రామలిగేశ్యరప్ప యెనుటగీతం 

బెట్టించి సేతువులోనన్ను ముంచినప్పటినుండియు ___ జిల్లు నం 

జీదకుండ అమృతము (తావినయాదిత్యునివ లె._ఆచం(దా 

ర్క_ముగ నిట్టుంటిని, అమ్మా! ఏదో చెప్పనచ్చి మజుచితిని, 

చాం__మన యూోరికి? గొ) తగ వచ్చిన వితంతు శ్రనుగూర్చి-ా 

అడ-_-కు నమ్మా! ఆయనభ _రబండృలే యెన్నేండ్లయినది 

నాం __అఆఅముకు" బదునాల్లన యేట నాతండు పరమపదించెన(ట! ఇప్పుటి 

'కాటేడువత్సరములు కావచ్చినది. 

అడ..--నమూరుమనుము కట్టుకొనందల చి యిట్లున్న బేమో ఎనో ఘా 

టక బహ వ బా ముండకొముకంటంగాా ౩ దే యు న్నాండటకావా? 
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నాం-- ఆతండామెకు సవతిళెడుకంట! ఈమెతనభ ర తనరు. బంచియిచ్చి 

న బాలికలకు నాలుగెదు (గామముల( బాఠ 

'సొలల. బ్యెంచినఏ ! ఈవె కొడుకు తన సములనన యథ 

వుజాఫి వారికి వి ద్యాభివృగ్ధినిమి తేనై యామిన్పాఠ శాలలనిగ్సిం 

చెరు! పీగద్దశిట్లు. విద్యాపహీనుల దుస్థితీనిమాన్సుట్నకే పాట్లు 
పడుచు నుపన్యాసములశే బాలికాబాలకులకు సదర్భృత్తాదులను 

బోధించుచు జన శే మమునుగోరి, యూామార! గాయ'శేశ ముంది 

తిరుగుచు నిప్పుకు మన్మ గామమునకు వచ్చినారు. నేసేయంగము 

లన్నియు వారిశోముచ స 3ంచి తెలిసికొంటిని. 

ఆడ.._.ము శోదున్రల విధవలులాగున నుండువుని విధవలము ల్తెనుపుట 
6. 

లాగున నుండుమసని చెప్పున లు, 

నాం____అ దేమిటి? 

కద గ Os షు 5 ౮ తీ "3 తి య U4 ర అడ. ఏమి కమిటి: వుణ్య్య్క్ర) లుబొట్టుకాటుక ప్ట్రెకొనం గూడందట! పస 

వుపారాః$ మొద లే రాచుకొనంహాడదంట! వు్యైపూసతీసివేయవ 

లయున(ట!కు చ్చెళ్లు పెట్టి పదునెనిమిది మూళ్ళక*కమాని అపు 

ది మూళ్ళయంచు లేనిగుడ్ల నడ్గికట్టు కటుకొనవలయున(ట! ఇంక 
Go Gs అట (3) 

వితంతువులు తలలు పంచుకొనవలయున(ట! చెశులుపెంచుకొన 

వలయున(ట! రవికలు దొడుగుకోనవలయాన(ట! రెండుపూటలు 

భోజనముసేయ వలయునంట! ఇబేమివేటుకాలమో! ఇశ నాయ 

య్య నారిమాట__ పాటక సజాతి వారు (బాహా అరా, సద్వంశ 

ములంబుట్టిన బాహా శైలులు చచ్చటముండళొడుకులంట ! వేద 

ములు వెబుల(ట! వురాణములు బూతులంట! అయ్య య్యో! 
యి 

ఇదేమిపోంగాలమో! ఇ6క నేమివిచ్శితములు పుట్ట-దలంచిన వో? 

భార్య రాజకీయస భలోం గలము పేట్టి (వాయుట--- భర్తనట్రింట 

నలుకుగుడ్ణ పెట్టి వాయుట-__ భార్యకడ లేషట--భ _రృమునుం 

గృువెదికొనుట--అబహాహ+! ఎంత్ విరుద్ధ కాలము ! ఈకన్గీకొడు 



చతు గ్థ్రాంకయు, 1083. 

కులు కాలుెట్టినచోటుల నూలపల్లె ల గహారములగుచున్న 

వంట! చేవాలయములలోని విగహములు చాకిరేవ్రులో బల్లలగు. 

చున్న వ(ట! సానులు సంసారి ణులగు చున్నా రట! కావిళ్ళ కొలది 

కురుశులు బూండ్రములగు చున్న వంట! 

వాం___న్వుమజింత విపరీతముగం చెప్పుచున్నాను. సంస్క_రణమావశ్యక 

మగు సీకాలములో వారివలన నేనో కొలందిమార్సు జకుగుదు శే 

యుండును, 

అడ___కొలందిమవూ న్పేమిటి నాంచారమ్మాానుత మే ధ్వంసము చేయుటకు. 

వచ్చినారట కాదా 

నాం మతములో మ్యూతము మార్చానకశ్యకముకాదా! పూర్వపు 

మత మిప్పటివారికి రుచించునా+! 

అడ..అ దేమి-చోద్య మమా చ! పూరషపుమతము. పనికి రాక పోయినప్పుడు. 

పూర్వపుముగండు మత మేలపనికివచ్చును? మతములతో మా 

ర్పులు చేసిన శ్లు మగలలో. గూడ వమూాన్నులు చేయవలసిన బే. 

మకులున్న మాటలేనా యివి దేవతాగ్చనపెక్షైమయొద్ద గంట 

చేతయబుచ్చుకొని కూూరు చుండుదాక. వుగవానిని, గరిశుచేతం 

బుచ్చుకొని పొ)యియొద్దం గూరుచుందడుదా(క. నాొండుదానసిని 

వీస్టలుదట్టులు దేర? బేపబెత్తములు వుచ్చుకొని మోదునెడల 

స్మి గామ్యూగావు సంచారములు, వునర్వివా సారాపన్యా సములు, 

సంఘసంస్క_రణ (పయత్న ములు చచ్చినట్లు చల్లారును, వం! 

అమాతపు మగవాడే! అమ్మ వారుతఇజాఆ. గువ ములో 

నిలువంబడుట కిచ్చయింసయ నయ్యవారామెనె_గ్రికొని వింతలు 

చూపుటకు సంతలోనికిం బోవసిద్ధ పడినప్ప కు అమ్మవారు 

కొంచము కూనురాగము. తీయుటకు గొంతుక సవరించుకొనంగ 

నయ్యవా రామెకు గసిగవంటి గాయకుని చే సగరిగలు చెప్పంది 
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యది చాలక్ పెగ నాట్యము, నభినయము చెప్పింది సతిని సొ 

నిని జేయుట కుత్సాహాపడునప్పుడింక మగముండకొడుకునకు మగ 

తసమెక్క-డ! నేనను నెడల జన్మ్మస న్యాసినిముండయన్న మాటయని 

యంద వానే వింతురేమో కొని... ఈకాలములో మగ వా(డని 

వించుకొనం దగినవాం డొక్క_(డును లేడు. ఆ! సంతానము మా 

(తము కలుగుచున్న డి__గాలికి __ధూళికి_ మాటవచ్చినది 

కావున నిట్లు చెప్పితినిగాని నాశెందులకు ? నునుటిసె విభూతి 

శేఖయెకాని తేల పెం దిగు! మొగ లిశేకు పెట్టుకొను దాననుగాను 

గద! మెడలో రుదాకులు మాని నల్లపూసలు [గుచ్చుకొను 

దానను గానుగద! నాకితపులజోలియెల నాకు సూర్యా _స్పమ 
యము కానే కానచ్చినది. 

(నేపథ్యమున) సూర్యా స్తమయముశావచ్చినది. పణుగెత్తు | 

పబుగెత్తు! మన మచ్చటకుం జేపసరి కుపన్యాస మారంభింతు 

"కేమో? 

చాంస్ర్రీల్కు వురుషులెట్లు గుంప్యులె మాతౌన్రు తుల బోధనములు 
వినబోవుచున్నారో? సీవ్రకూడరా రాదా? 

అడ_-నేనా? చాలు! 

నాం---లఅట్టులైన నేను బోవుదును. (పోవును) 

అడలా నేను శివాలయమునకు బోన్ఫదును, 

(నిష్క-/మించును.) 

న న న న ల. 
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ర 

— ee బటు 

స జేక ము-_ ఒక, గామము (' U 

(ప్రవేశము పేరయ్య, కాంలిముతి, 

శాంత... పేరయ్య శాన్తు) లిదివణకు (ప్ర్రీవిద్యావశ్యకతను గూర్చి సే 

తుకముగ, సవి సరము నుపోర్ధాతమున నుపన్యసించి యె యు 

న్నాడు, నేనిక దదుపన్యాసమునకుం 'జేర్చందగినయంశము 

లెవ్వియు లేవు. వననెకటి రెండుమాటలం జెప్పెదను. సోదరు 

లారా 

గీ మనదు భరతఖండ 4 ఘనతీయంతయు! బోయె 

ధనముపోయెొం గీరి 4 ధనము పోయె 

మోకు మిగిలినట్టి 4 మేటిధనం బెల్లు 

తకుణుల మగనాలి 4 తనమెన్నుండి! 

roa . కుక్క యెనను ముట్టి 4 కొన గొంకుపాయత 

గలిగిన భరతోం 4 గలియు టందు, 

బడితతో ఖరమునుం 4 బడమోదునబ్లు కాం. 

తనుగొట్టుపతి మును శ గొనుటయందుు 

వ్యఖచారమునం (మి 4 ఛంతుడొపతిం గాలి 

లించి (మించి సే 4 వించుటందు, 

చేలేని మగనికి 4 దిరిపమెత్తు చుం గూడు 

గుడువుచు. జాంన్తు + పదుటయందు 
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నహ-హ! మోానుందరీవమణ్ను $ లగసటి చెకు 

దానుణాతాం (పణాన నూ 4. తేమ గుణంవు, 

ఘనతిలమూంన ము సెటుంగ6 4 గల” మారు 

దేవు. దొక్కండె యెబుగమిోా 4 స్రీ లభునత. 

(నేపథష్టమున. జప్పటలు) SPS స. 

శాంత. బాన్ సబాసనుచు ధ్యనులుచేయు చున్నా రా! రె రెండు చేతు లా 

నుక దానితో నెక టితాటించిధ్యని చేయుట యర్హ్శమెరపనికాదు-- 

"రెండుచేతులు బల్లలపెగొట్టి ధ్వని చేయుట. యర్హ్శమైనపని. 

గాదు. మారెండుచేతులను జాడల్యపెదడదడ కొట్టికొనిమిన్నెగిరి 

పోవ MSS మైనపని. అదిమోవిద్వా, 

బల కఠ గ్గ మైనపని_మీ* స్త్రీ లయెడల మోరుకన' బణుచు గార 

నవిశ్వాసముల కిదియరగ్థి మైనపని_మోరు తామసించి తన్నినత 

న్నులకు చలు... లనుకొంటిరా? మోఈసానులక్ొొం 

పలలో నెడళ్ళు తెలియక తెయితేక్క_లాడుచుండ మోకొంపలు 

కావుగాయిటకు మాకులసతులు కుక్క_లనుకొంటి రా మాలు. 

ష్టమువచ్చినప్పూడు కామతేం తము నిర్వహిం చుకొనుటకు మాస 

తులు వగరు లనుకొనుచుంటిరా! యవనమవాన్ముదీ 

యాదులు |పఖలబలాతి శేకులె మోదేశమ్మాక్ర మించితుచ్చనుఖా 

స్, నున్మత్తులెతిరుగు చుండ ఈనిముసమందు మోతనునాళ 

ములలో. (బవహి౦చుర_క్షమును.__- వేదర్దలతనువులలోను "వేద 

"కాంతల త నువులలోను (శ్రిరామచం దాది వమువోఫ్రరుల తను 

వులలోను,సీతామహో జే వ్యాది మహాపతి వతల తనువులలోనువె 

' నుకపనహింది యిప్పుడు మోతనువ్లలలో. _బవజాంచుచున్న 

రక్షమును యావనమహమ్మద్రియ సంపర్క- లేశమున నపరఠిశుద్గత 
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ను బొరయసియక మోడాలతిని.-మగో మూర జాతిని గాపాడిన 

వారెవ్వరు? 

(చేపథ్య మున) మూాశాంత లే__మాకాంత్ లే 

కాంత... అకియుగ్ మకాంతలకు అటమెహాాపకార పారీణలగసకాం 

తలకు మో రెట్ట పత్యుపకారమును సెయుచున్నారు! 

సీ కూతటికిని జెంపం 4 గొప్పునకుశు ముళ్ళు 

వెట్టి పాపము నుడి 4 గట్టినారు 

బాలబోథస్రునట్ల + మెంబెట్రి లోపలం 

గొళ్కోకము సమిడ్సి 4 కింకినారు 

పూపయా చెటకును 4 మొదలును దుదణగోసి 

యినుప గానుగను నా 4 డించినారు 

చిజుత తళ్కులమెసప్వు 4 చిన్న దీపిక (కంద. 

బెద్దదీపపు వత్సి. 4 బెట్టినారు 

ప్రచ్చుకొను నప్పగింత్రల 4 ముదటిజాము 

"వేగమారొప్పగింత దీ 4 గ్పించినారు 

'ముగలినూ నెను గనోటియీ 4 ర్పులనుబావీ 

తురకుగోటినీరపు [వాతం + గూర్చినారు. 

"వేర__-బవినుండుసోదరులారా! వినుడు! మంచిసంబంధము మీగిలిపోవ్ర 

ననియో, వరునకు వధూ గహణముతో వసుధ్శాగహాణము 

కూడ సంభ వించుననియో, పెసంవత్సరమున గురుశు క్రవాఢ్య 

ములుయో మనుమనికి మూారుపోచపడ(గ జూడదలంచినముస 

ల ముచ్చటకొఅకో, కోడలు వేగ యింటికి వచ్చు నెడల సాధిం 

చుచు స్వతంతాధికారము చేయనచ్చునను నత్తేగారితొందర 

చేతనో, పదునాలుగేండ్ర నజుక్రు (బహ్మచారిగనక్రై పెట్టియుంచిన 

పెద్రళాడుకు మరణించుట చెత నాభారము తన్నింపవలయునని 
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యూ, పం జెండుసంనత్సరములు నిండవచ్చిన బాలునకు పదు 

'నెకిండు సంవత్సరముల పదునెకండుమాసముల యిరువది దిన 

ముల వయన్సుగల చిన్న దాసి నుపనయనములోనే యంటంగట్టి 

వధూవరుల నిద్దజను శాశ్వతముగ? బాడుచేయు చున్నారు 

కాదా? అట్టి వరహీనవివాహదురాచారమును గూర్చి యుప 

న్యాసక (రె చెప్పినది. ఈదొరాచారమును మానినంగాని బోలు 

రకు (బకుకులు లేవు _-- అబలల కైదువతనములు లేవ్రు. 

కాం సోదరులారా! అంతటిశో నూరక యుండక_ 

పీ జానకీపతినాంటి 4 జూంబవంతునిమెడ 

నెలజాజిపూదండ 4 నిలివినారు 

చట్ట చేమం చిని 4 జెడంగొట్రనదికించి 

పంచపాదులను గ 4 ల్పించినారు 

కఫకంబలహసంతీ శ కావీతిహ్యూతసీ 

మను మేక విల్ల ను మాడ్నినారు, 

మృదుమధురాలాప 4 సదమలకవితను 

కఠనభూనవునిమూతిం 4 గట్టినారు 

బట్టతల్హపైన దల బౌలు 4 వెట్టినారు 

సొట్టకాళ్ళకు ౫ జైలు 4 కట్టినారు 

చవ్పినోటికి సుధరుచి 4 మప్పినారు 

"శేఛిగదిలోనం గుశశయ్య 4 గీల్చినారు. 

శీర. సబాన్ పనుండు! వినుడు! ఇంట వృద్ధవివావా (ప్రశంస నుపన్యో 

సక రగా రొనక్సి నోరు. కేండ్రికూంతురు 'మేడలలో మిద్జెలలో 

నివసించుననియో? బంగరునగ లెన్ని యో యుంచుకోనునని' 

యో “పెండ్లి కూూూతుతం[డి బుణబాధనుండి విము_క్తికాదల( 

చియా, యామెసోదరునికి బావగారు గొప్పయుదో్య్యోగె మోయ: 
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టాలునురని యో, కుండమాక్పుగనూ, తుచ్చమైన మజీ య్ 

"రై ఇ జీ a ‘ యెహిక సుఖా పేతు చేతనో నాబ్బవజాము నడ దుచున్న వృద్ధం 

నకు నాలుగవగడియ జరుగు చున్న చిన్న విల్లను ముడి బెటుదురు" 
౧౧ వ 

వీ. ఒడలికత కువుశై 4 పడతికోరలోజికు 
మునకు. జికా ముదం 4 బనునుముసలి 

౫ందంబునకుం బచ్చ4క పముసతిగోరః 

గఫమునకు రసవు 4 క పమనును 

ముఖదర్భణమున్నకె 4 ముద్దియ వాంఛింప 

ముక్క-డ్దమేదని 4 ముసలీయనును 

బీడి పొకవురు ది 4 చేడియ పొగడంగ 

జీడి లేవ్యూపువేండి 4 వాండుపొగడు 

కంటకాటుకం బెట్టిన + కరవు వేళ్లు 

చెంపవెం డుకనునువ్ఫుపె 4 జెలియ| వాయ 

బొడుము చీదు డట్టున చీదు 4 వువ్పి వేళ్ళ 

నశుజూడించి విజణయమె 4 నతండువాాయు, 
ళం రసికా 

వ్ పశున్రశోలమ్ముకొనువా(డు థీ న్వవచుండగును 

పశు వ్రమాంసమమ్ముకొ నెను 4 వాండుకటిక్ర 

తనకడుపు తోలుమాంసముల్ ($ ధనికినమ్మి 

తినెకువాని పే లేద యో తెలియవశ మె? 

ఈనరమూోంస విక్రయ దురావారమును మొదలంట నశింప 

జేసినం గాని చేశము బాగుపడ నేరదు__ 

కాం సోదరులారా! మోరంతటితో నూరకుండిరా? 

గీ, గోలితోం జంతవిక్కను + గొట్తినారు 

గుంటఈోాననూ లోవున 4 గుంటలందు 



ఢి 

దిదంజేసిరి మూరుజం 4 చెంప్రమడత 
(6 

సిసువిల కుం (దాడుగాం 4 చేసినారు. 
౧ ౧౧ 

"పీర__-ఇస్పుడీమె చెప్పినది యతి వాల్యవి వాహములం గూర్చి యయ 

న్నది. నాలుగేండ్ల పడుచున "కేజీండ్ల నాలునకు జరగు సినాహాొ 

నామక। క్రియలు! 

సీ. నడుములాగునకై న 4 ముడి వేసికొన లే(శు 

ముదిత క్వ లమూండు థీ ముళ్లు వేయు? 

అమ్మ వెన్క నెకాని $ యకుగు వేయని చాలు. 

| డింతితో నేడు 4 లెబ్టువేయు? 

అన్న పొతెవరికో 4 యనుజ్ఞానమూన్యుండు 

దివ్యమంతార్థముల్ 4 చెలియు*ఒటక? 
® (౧ 

పైవెళ్తుచదు వులోం 4 బడయనేరనివాండు 

య్మాశ మం బెట్టు ఓ పడయువా(డు 

తం డిసేకునాన్నయను వి 4 ద్యావిహాను( 

డలహుళక్కి ప ఖీ లలితశ య్య 

నితండు మనపు తుండనిభార్య 4 ఆట్టుపలుకు? 

నింతకం శు నిరర్ధక 4 మేదిభువిసి! 

సోదరులారా? ఏడేండ్ల షాండ్లి కొడుక వస్థయె యిట్టుండున పుకూ 

నాలుగేంచ పెండిక్యూూతురవస మెబుండునో చప్పనేలః 
(౧౧ ౧ య ౧౧ 

గీ, పతిబభ్రాత్కారమున సతి 4 వెపుచేతు 

లిమ్తు చాప శేశ్కేరని 4 యక్చువిడ్ల 

'నెడిని జేర్చి పొలిచ్చుచు 4 నూజడించి 

తలియి కూతుమ్హమెడను సూ 4 (తంబుంగట్టూ 
aa) ౬ 

గీ సేస్మ భాలోో యుమనుచు వ 4 సిష్టుండనంగ 

నఠిదని పఫపుకోహితునిమోము 4 నందుంబోయు 
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సతికి బుగం గాటుక చుక్క. 4 పతిదగుల్ప 
౧ 

నమ్మశోం జెప్పి కొట్రంతు + ననును మగ, 
(౮ లు 

గి. “పెసకరమున్క, ఖరూర 4 పలమునోటః 
ఎ టె 
56 ప గయు ర్ల 4 చై నీ తాంబూలము 4 డింానికి చ్చు 

నాం దనవోడం 4 'బంట్లపు) 

"కెక్కిననుగాని యెక్క_నం 4 చేక్చునకట! 

నాయనలారా! ఈ మెండ్రియెవరికి ? వభూవరులకేనా? లేక 

వియ్యములకా? వుకోహితులకాళ ఆకుసానులకు వాయించు 

మంగళ్లకునాః ఆహా! ఇటిమహా పాప మో దేశమునం దేయున్న దా? 

మటియెచద్భటనైన నున్న దా? 
క 0 

'కాం---ఎచ్చటను లేదు. ఇచ్చట నేయున్నది. ఇన్నటనైనను మృతియళా 

(దులలో నంతగా లేదు, ఎంత ప్రుగి గునుక యె ను నెక్యేొ 

హ్నృణులలో నున్నది, 

"వీర_-అందు చేత నే చై.శ్య బ్రాహ్మణులు తరుచు దుగ్భలశనీరులు, స్టా 

తరహృదయులుగ నున్నారు. పీడికబను శా టే ౦ కే తల్రలునె =౨ 

యును, ముప్పదియేండ్ర కే పంద్రూ-కును. స్రుగినవి మొదలు (పా 
౧౧ ౧౧ ను, 

యిముగ రోగయుకు లై యుందురు. వికియాయువిస్ణులలో నే తొ 

మ్మిదేంద్రసమర్హ పదేండ్రగ ర్భాథధానము. పదునెకం శేండకడుపు 

వం డెంటేండ్ర పరమపదము. లగినుహాదురవస్గ్థలకు మూలంకార 
౧౧ ల a 

ఆము లీదారుణవి వాహతం తములు._-కావున (బుదిక్లొగుపడం 

దలచిన వారికంటకు ఏనిలోమార్పత్యానశ్యకము, మూార్చువింక 

షీ .. ణో ప - wa నెన్చి(టిలోన యావకశ్వ్యకమురై యుండనే యున్నవి. అవియన్ని 

యు మణియొకపుశు మోరువినవచ్చును. ఈ రా తివిపాహసం 

స్మ_రోణమును గుజిందియి యుపన్యసింపువుని మారు శో తిసి క 
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న డానింహాస్సియీ మిగుల సంత్నేపముగ నీమెచెప్తుదున్నారు. 
సావథానుల్నరె వినుడు 

కాంత __సృష్టిలో మొదటవి వాహమనుక్టువాటు లే నప్పటికివి నాహము 

ను జేపిక్రొన( భోత్నాహపణ దు వాంఛమ్మాతమున్నది. అట్ల వాం 

ఛయన్న (పాణులకుసానూన్యనముగ సహజ మె, పశ్యాదులక ౦కు 

బుద్దిమంతులగు జనులు పరస్ఫరకలహా నినారణార్గమై విషు పా! 

ఘహగాది కాగ మై వివాసూమను ప్మితమైనమేర్పాటు చేసి 

నారి ప వెయెంతీ కాలము కిందం బ్యుఫకదో తెలియుట కవకాశము 

లేనంత పూర్వకాలమునుండియు జరుగుచున్నది. ఇదిజనులుచే 

నికొనిన యేర్పాటు కాదనియు, చేవతలలోను, వారికంక నధి 

కులగు (తిమూర్తులలోం గూడనుంట చే దె వాజ్ఞ యనియు చెప్పు 

దురు. కాని, విష్ణుమూ ర్తోలవ్నీ దేనికి వివాహము మనముచే 

సినదికాని విష్టమూ 5 చేసికొనినదికాదు, మనయావశ్యక త 

ఫొలకు (తిమూర్ములవి వాహములు నిశ్వామితసృ స్ట్రగం బున 

భికాని వారికివివాహాపేక్ష& యుండి పుట్రినవికావు. జనులు చేసిఖా 

నిన యన్ని యేళ్చాటులలో నింత కాలమునిల్చ్ అంక నక న్యా 

నుందుచున్న ఏ మజియొక టి సామాశ్యముగ, గాన రాదు. ప 

శ్యాదులలోని వివాహవుళట్టుభాటు సంభోగకాలమున మాత 

మేయుండును. అదియగువెంటనే నశించును, సానులలోనకిక 

ట్టుబాటు మూ(డురా(త్రులుమ్మాత ముండును. కొన్ని దేశము 

లలో నది య న్య్యూన్య ఏతి యున్నంత కాలముండును, అది చెడ్డి 

నవెంటనే న్యాయాధిఫతులు గాని యయినుగురు ెద్దమనుష్యు 

లుగాని తద్వువనాహసంబంథ మును బుటుక్కు_ మనివింపంగలరు, 

ఏరి లోదంపతుల కన్యోన్య క థము రాకుంకునంత కాలమే సం 

ఇానముగనుచ్లు సుఖముగ చెహమ్మా త్ర జరుప్రకొనుటకు మూ 
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(సమే వివాహమ ర్యాద నక్శాంచలు కిక కానబకు దున్న డి, 

కానిమున దేశములోని వివాహమ న్యాదకు దేనా సౌఖ్యము ప 

ఇభానముకాదు. వావ ముగ నుం: సాతి బం (పథాన 

ముకానున. గోపమునమగండు జంజెములం (చెం దికొనినంతమా 

[తమున వివాహసంబంధము “తెగదు, మగడు స 

సతికి మంగళ స్తూ తవి ద్స్స్యొన తఠతువాత కఘుగూడను వారిభర్భృ 

ఖా ర్యానుబంధమువిడదు. దైదికియున్న సతి వాతునికి క భా 

ర్య యే, చద్చిన భార్యయైన రు జీఏంచియున్న మగనికిక ఖా 

ర్య యే. మృతులగుడంపతులింక CRE లే. కాస్రన శా 

'ఇావ్యతత్వమున నెటెదో పవ్వాహూబజంధముకూడం గొంచెము పా 

చ్చుతర్పట్రైదిగం గానంబడు చున్న ది. వివాహూవమునేసి కొనకుండిన 

భాధ లేగుగాని ముడియుక సారి వేసికొనునెకల నది తి గఏడు 

నదికాదు. కావునం బుద్ది నుంతుండగు (బితీమనుజుం డూహీందు 

కానవలసిన యంశ మేవనన . ఒకయా డుదానితో శాశ్వత 

ముగ లం కెబ్టుకొని నంతానాదికములం గాంచుచుం గుటాంబ 

వృద్దులం చేనికాొనుచు సంసార వృద్ధినలన నుఖదుఃఖను'లనమెందు 

చు ము+*-తుపొా శాత్చచింతాలోలత-యొకపాలు పరోఫపకాఎనీలత 

గలిగి యొక్క_మితిగ లిగిన యావరణములో గుడు గుకుగుంచము 

లాడుచు నుండలగలనా? లేక బహ్మచారిగనుండి యావవాయు 

వు నిందియన్మి్గహణమునందు వద్యాాగహూణమునందు. ఖరకో 

పకారాచరణమునందు వినియోగించి నాతనునుపవ్నితీము చే 

నికొనయగలనా యని దూరమాలోచింప వలయును. పుకు 

ముడేకాక గస్ర్రీకూశన్య్లు లయెాజంపవలయును, (థ్ర్రీవురుషం 

లట్టు యో చించుటకుం గొంతజ్ఞానమా వశ్యకము. కానవా°రికి 

ని రాఘాటమైన విద్య యుండకత పప్పు. అదిగాక ల ష్షుయోా 
అ a 
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జ్ర తనునా నిశ్సృయపలుచుకొనుటకు( గొంతవయః 

పర పొ"కముకు ఇక నుండక తప్ప ము. కాన్ర్రన స్రీ విద్య యెంతయు 

SHINS DST యతి బాల్య వీవావాముత నసకరము. అష 

యెంత సం గహాణియమెోా యిదియంత నర్దసీయము... కావున 

డానిన్యు ఏంపం చేయుట, దీనినిజంసుటు యున్న (పతిమనుజు 

నరసి ముఖ్యక ర్థృన్యములు కావా మగ వాండిరువవనెండుసం 

వత్చరముల లోవువు నొంత్సుది పదునాలుగు సంవత్సరములలో 

వున వివాహామాాడుటు తదు. _ నధ్ధథ్యూనరుల కెనిమిది సంవత్సర 

ములేన నంతరముండ వలయును, కన్యాస్విక రణమున, బు 

రువునికి, నంస్వీకరణమున స్త్రి! సంపూర్ణ స్వాతం త్య ముం 

డకతప్పదు. వారి తలిదండులు వారి కుచితసంబంధము 

లను గానంబటి దు నంత వున శే వాంయఫసెకాంము డఉదిత 

నన్తు గహూము  బెక్టెలకు  వనలివేనుదగును. తన్లిదం 

(కులకు విజలయందు సా్యాతం్యళ్య మున్న మాట నిజము, వారికి 

విద్యాబున్గులు కలవి యుచదితమార్షమున (బ వే9ంపంబేయు 

వశే వారిస్యాతం తము. తరువాత వివాహములు చేసికొను 

టగాని, చేసికొనక పోనుటగాని బిడలయి్యో మే, =అట్లు'కౌక = 

తల్లి దర్యడులు ధనాశ చేంగాని, సర్యస్వాతంత్యృము వహాంచి 

కాని మజతీయొకరి ముచ్చటకొజకుం గాని, యజ్ఞాలను బిడ్డ 

లకు వివాహములు చేసినచో నంతక్రంక హాస్యాస్పద మగుపని 

యున్న డా? ఆఅంతకంశ్లు" ఛభాతక మే చెన( గలదా"? తన చెప్పుచేంత 

లలో తనభాలు రున్నారుకదాయని స్వాతం త్వమును నహించి 

యు పా ధ్యాయుండు వారిని జంటజంటలుగాం గుడి యడమకాళ్ల 

కు బంధించి ముక్కా-లిదూకులాటను దత్చాఠశాలాధికాఎ సి 

నోదముకొటి కొడ్రింప నట్టి బాలురుకాళ్లు విజణుగం బండ్లూూడం ఈ 
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నప్పుడు యథార్ధముగ ాధపడునాం. డుపాధ్యాయుండా? లేక 

"వేకుకచూచుట కై వచ్చిన పాఠ శాలాధికారియా? వేడుకయజూ 

డంగలండుగాని యధికారి యూడినపన్ని వ్పింపగలణడా? ఉపాధ్యా 

యును నాబ్దుకాళ్ళను మూడు కాళ్ళు చేయగలడు గాని 

"రెండుముక్కొ..లెన యెముక'నెకటిగం  శేయంగలండాః శాశ్వత 

ముగ 'నేడ్చువారీవిబ్ల లేనా? ఉపాభ్యాయు(డుకూడ విచారింపల 

డని మేముచెప్పము. ఆతనివిచారమెంత కాలముండును+మశీయొ 

కళూలుం డింకళొక్కయడు గెక్కు_వయెత్తు దూకినయెడల నానంద 

మునంజప్పటలుగొటను. ఇట కొట్టినయాతసిచప్పటలు పండ్లువిటి 

గిన బాలురకు నెతిపైెంగాట్టిన చెప్పుదెబ్బలనల నే యుండునా? 

సనిమేపమ్య్శత వినోదమునశ వచ్చినయ కారి విచారమెంతకా 

లముండును* మొగమింటివె ప్రునకుః (దిసావజ కే కాదా! తల్లి 

దం డులుజ్ఞాన శూన్వ్యులగు తమబిడ్డల మై స్వాతం త్యేమును జూప 

నెంచి మరాలనున్న ముసలమ్మ ఏిసూదమున్నకె యవన్తున్సలకు 

వలె దమబిడ్డలకు జంట లేర్పణుచి గంతులు వేయించుట యుపా 

భఛ్యాయుండు చేసిన యీపనికంబ నెట్టుముంచిది?ః బిడ్డలతిబాల్య 

వివాహములవలన నిరకురకుత్వులె న, నిర్భాగ్యులెన, నీరన్నులై న 

నిర్షతనాభాగ్యులెన సిట్రైబాధలు చిరకాలముందం దగిన వారు 

నిజ గలా? లేక తల్లిదర్యడులాః లేక ముందుమజిలికై  మూటగ 

(ుకొనియున్న ముసలమ్మలా' మాతల్లి దం డులు మాకిట్లివినా 

హుములు చేయుట చేతనిట్టిదుగ్తతి పాలై తిమని యెొదణా(డు వాం 

(గెందఅటువుగ వాండు బహిరంగముగంబలుక వినియుండ లేదు? 

బుద్ధివచ్చిన వీముటు వారువివాహాములు _చేసికొనియుండిన 

యెడల దల్లీదం[డులకీనింద రాక యుండు నః? వారట్లుస్యతేం త 

ముగ చేసికొనిన వినాహాములనలనను వారికి గఫప్ర్ట్రములు వ్ 
న 
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గిం దునప్పుకు దైవమును (_భాక్థించుచు నోరుమూసిళొని శొం 

తిపడి యుందురుకాని తలిదం(డులనిందింప రే! అందుచేం దలి 

దర్యడులంతపూచిని పహించుటయుచితమనీ నాకుదోంచదు. 

( నేపథ్యమును అడేవి మాటి? మాత ల్లీదం[డులు మాకు జిన్న తన 

ములో వివాహములు సీసియుండినయెడల మూాకీదిక్కు_ మాలిన 
(బ్రహ్మచారి బమకుండి యుండదే ! అని యేక్చ్ళువాండ్ర నేకు 

లుకూడనున్నా రు. 

కాంత... నాయనా! బాగుగ జెప్పితివి! నీతం| డి నీకు వివాహము చేయక్ష 

పోనుట'చేత కనా నీకు ఘాటక బహ్మచర్యము సిద్ధిం దినద? 

సీవివాహామునకు సీతం డి యెందులకు? నీకు: బిళ్లని ద్చుట నిన్ను. 

బట్టియా! సీతం డినిబట్రియా! తండిచేసినంగాని వివాహము కా 

దగనివాఃడను నీవెంతవాండ వా అంతవాండవని యెజిగి యుండి 

యే సీతం డిసేయలేజేమో? నీకు వివాహార్హతయుండు నెడల 

నుకంయ సేయచేలో నీతం కిద చ్చియుండునుగాని సీవిద్యచచ్చి 

నడా! సీధ నాకగ్గణశ క్రి చచ్చినదాో సీవినాహ యోగ్యత చచ్చి 

నదా? ఇ్రపియన్ని యు నీకుంకు నెడల. దం డిచేయని లోపమున 

నీకు వివాహము కాకయుండునా + యధార్థ మేమనంగ__నీవు 

బుద్ధిహీనుడశ్రు_జ్ఞానళూన్యు (డన స్వతంత్ర జీవనానగ్గు( 

డన్రు_వివాహ యోగ్య తా దూరుండవు..-కావుననే నీకు వివా 

హము కాలేదు. నిన్ను శేసికొనుట. మగండున్న నెధవ్యమ 

గును. కానన నీకు బెండ్లికాలేదు. న్నీ పక్క (జేరుట సీ భార్యను 

భూశయనను గావున నీకుం బెండ్లికా లేదు. నీయట్టివానికిం బెండ్లి 

కాలేదని లోకము స్రతోవి.పం దగినదికాదా? లోకము నిన్ను 

జూచి సంతోోవనించుచుండ సీ వేడ్య నేల? నీవుదిక్కు-మాలిన [బహ 5 

కూరిగా నుండంద%నవొండవ్లు కాన్రననే యిట్లున్నానవు, అట్లుంట 
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"యె నీకు మంచిది. ఇతరులకు మంచిది. నాయనా! లోకమున 

సీవు వుటెనది పెండ్లీకొఅ కే యనుకొనుచుంటివా? ఏడే నుకమో 

“మున నెకదానిని గట్టికొని కడువు నిండినను నిండక పోయినను 

నాపని గటిగం గాలలించుకొనుటకే యనుకొంటివా? సీవి త్త 

అ. నితోనై న నంతముకాకుండ వలయునా€ ఇదివజకుం జెండ 

సోనకొనున వారిలో నే కొందజేలచేసికొనిరని నేను వెంట పెట్టు 

“౧౫ గాందగకకాకుండినవాండను కాలేదని ముజెపెగ్లైద వేల? 

గ హీన దార్ట్యుండు సతిభార 4 మెత్తందగదు 

ము మాంద్య్యఃడు గుదెగల్లుం 4 బూనందగదు 

సంశి యాత్తుండు సలికినె 4 చావయహాడ 

దోటినోటివాండంగన 4 నెందందగదు. 

గీ చపలచిత్తుండు సతికిం జే 4 జాపందగదు 

కూరహృత్సీము డబలను 4 జేరందగదు 

కుచ్చితుండు దుష్టగుణుండు. (స్త్రీ + గూడందగదు 
తనక వాలసనివాండు బో 4 డునకుం దగండు, 

గ. తనువునంటిన రోగముల్ 4 తనరువాండు 

'మ్మేతమున నూడ్చి పంటనీ 4 శీంపందగదు 

జను! డనూచానరుర్ద తౌ 4 స్పదుండు వెనుక 

కేడ్వందగును ముందునకు నే 4 డ్పింప(దగదు. 

IDM మల నీ లంపటత దొరలాట వా 4 లంగ గలుగు 

నతండె సంసారవృ _ల్తికి 4 నర్ముండగును 

ఏదియెట్టులు పోయిన 4 నేమియనెడు 

వాడు మారుపోచకు దగు 4 వాండుకాండు. 

a ఆత్మచింతే విశేషంబు 4 నన్య చింత 

స్యల్బముండు వాండే తగు 4 సంసృతికిని 

16 
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పరమపూపకారము తన 4 బాగటంచు. 

బలుకు వా(డు సంసౌరం౦బు 4 దలపందగదు. 

గ్, ఇ్రజబుకుసందునం చెడుగుడు 4 లెగికియాడ 

సంతసముగబువాంజె సం 4 సారియగును 

జగమునంతయు వ్యాసింప( శీ దగినహృదయ 

రసముగలవానియింటికా + కసమెకప్తు. 

సోదరులారా! ఇటీ వింక నన్ని యంశములో యాలోచించుకొని 

కాని వివాహమునకు. బొరంభాడదు. అతిభాల్యవి వాహములు 

బామ్మరింద్రల నే కాసి యిండ్లలో జరుగందగదు, ఇరువదిరెం డేడ్త 

వయసునం (బధమవివాహము చేసికొనవలసిననాండే 'మెని 

చెప్పిన యంశములెస్ని యో  యాలోచించుకొనవలసినప్పుడు 

ద్వితీయ తృతీయ చతుర్ధ వివాహములు చేసికొన దలచిన 

ముక్కా-లి పెంభ్రకొడుకులింక నంత యాలోచించుకొనవలయునో 

చెప్పవలయునా * ఇట్టి వృద్ధవి వాహ నాటక క ఖానాయికనగు 

నన్ను. జూచియే మారు సమ సము (గహింపవలసినది కాని 

ననింతకంశు వృద్ధవి వాహమును సిందింపవలసినపని లేదు. చేనింక్ర 

నెక్కయంశమును గూర్చి చెప్పవలసినదేకాని చానిని చప్పున 

పుకు నాకు మిగుల విచారమగును గాన నందును గూర్చి నొ 

యభి పాయము నిత్రండు చెప్పును, 

“శీర ఎ ఆయంశ మేదనలగ౬_-బరమదుఃఖకరమగు వితంతువినాహాము. 

ఇది శా స్ర్రసమ్మతమని కొందజు, కాదని కొందటు, సంశయా 

స్పదముగ నున్నదని కొందటు పలువిధములుగ6 జెప్పుచున్నారుః 

ఎట్లయినను బాధ లేదు. భోజనమనణ న్మిదయనంగ వివాహమ 

నగ దేహమునకు గొపషుయో కొల(దియో యావశ్యకములగు 



విఘులు, అంచుల కగృతయున్న వా వాని నాచరింతురు. భోజన ' 

మిన్ని మాజులు చేయనలయుననిి ఈ యీ వస్తువులతో నేకాని 
రెండవసారి _తినంసాడద్యూ న్మిదయిన్ని గంటల సెఫు పోవలయు 

ననియు నియవమములుండవలసిన యావశ్యకత లేదు. ఉండిన 'నపి 

పరిగణింపక పోయిన దోవములేదు.  ఎవనిత త్వనై ఖరంబ్బి 

నొాంశు భుజించును. మూడవసారి భుజింపలహాడదనుని పే. ధ 

మేలయుండవలయును?  ఆశకలియగవాండు నాల్లనసారిభుజించి 

నను దప్పులేదు. మందాగ్నిరోగి రెండవసారి భుజించిశనుద ప్పే. 

అదిగాక భుజంపలేండూ. కూడను. దీనివంటిదే వివాహముకూడ 

"సేలకాదు? దినిని గూర్చి మ్మూతమె యింత్ర చర్చలేల? ఇంత 

తోచిన విధు. 

రుడు రెండవవివామును చేసికొను దున్నా (డో లేదా? అటులే 

యావశ్యకనుని _తోచినవితంతున్రు మ్మాతము ఫునర్వి వాహ 

మేల చేసికొనం గూడదుక అక్కడ నూ” యన్న శాస్ర) 

మిక్క_డ “నుహుపహ్హ”న నేల*' అక్కడి యావశ్యక మెట్టవో యి 

రాద్దాంతపూర్వపతుము లేల ¢ ఆవశ్యకమని 

క్క్డ్ యావశ్యకమట్రిదికాదా? అక్కడ బాధయయి యిక్క_డ 

కాకపోయినదా* అక్క_డ నిరంకుశ స్వేచ్చయిల యిక్కడ 

సిగ్బంధ మేలో బుర్ధిమంతుండు మచ్చందగన పద్దతి యనా యిది 

ఈయంశమును గూర్చిన పూర్యపత్తు. సిద్ధాంతములు మార నేక 

పర్యాయములు ఏనియుందురు. కాన్ఫనం బస్ట్రపపుణమొ5ర్ప 

లేదు. ఇంత వఅకుపన్యాసకర్ష్రిగారు చెప్పిన యంశములన్ని యు 

చాగుగ నాలోచించుకొనిన విమ్మట వివాహమావశ్యకమసి 

ఫోంచినవారందటు విధురులెన స రే. వితంతువులెనసే ముఖ్య 

ముగం జేసికొానవచ్చును. కాని యాసందర్భమున నెక్క-యంశము 

మూతను చెప్పదగియున్నది, అది యదియో వినుటకు మూ 
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క భీలాహముండు నెడల. జెప్పెదను. ఇందునిమి త్తీమెయ్ర్పాటు 

చేసికొనిన గంట కావచి చ్చినది. 

( నేపథ్యమున్స వినందలంచిత్రిమి. చెప్పవలయును, 

"వీర__సంఘసంస్కృరణమునకు వితంతువివాహామే (పాతిపదిక యని: 

కొందజిభ్మి పాయ పడుచున్నారు. అడికేవల మూథాఖిప్రాయ 

ము. ఎట్టిసంఘ సంస్క_రణక రృయు నట్రిమాటయన లేదు. ఇంక 

ముందనండు. (పతిస్ర్రైకివిద్య యత్యావశ్యకమని గంగాతరంగ 

నిస్దాపముములతోం జెప్పు సంస్క-రణక  ర్రయున్నా (థు. అతి 

ఛభాల్యవిబాహములు వృద్ధవి వాహములు దూవ్యములు మూహ్య 

ములసి రోదసీకుహురమదర నుపన్యసించు  సంక్క_రణక_ర్గయు 

న్నా౭డు కాని |పతివితంతు వునకు వివాహమావళ్యక మావశ్యక 

మసి చెప్పు సంస్క_రణక ర యెన్వండు లేండు. ఉ6ఉండుటకవకాన 

మువేదు. ఎకి వారో న నంతవబకు౭ జెప్తుననల బలాత్కార 

వైధన్యబాధ పడలేక చెడితిరిగి య్య పతిస్థ తెచ్చుకొనుటకంకు 

వివాహము శేసికొనుటయే కొంతమంచిదని మూ త్రమే చెప్పును, 
మృతుండగు భర్గకె యర్హమగు సీతనునునుభాగీరధీతోయ 

మువలె స్వచ్చముగనుంచి (బ్రహ్మ చ ర్యా శమము నిర్వహించు 

కొందుననియున్ను నాభ ర్తనాలో జీవించియె యున్నాండు కాను 

ననాకుం బునర్వివాహము న్యభిదారమువంటి దే యనియు: బలు 

కుసాధ్వీవితంతు వు నెదుట నేసంస్క_రణక ర రయెన నూర త్తం 

గలడా? అటులుంక్ష బేనిదానికొఅే యీద్వితీ యప ప్రశంశ 

ములు. ఈపత్యత. కొ "పవాస పతినిధిఫలాహోర। పాశనములు. ఈ 

కక్కు_టితికప్పదా(టులు, వితంతుభ రయే లోకోపకారియను 

నక్క ద్నుప్పతీతియున్న డి. ఇదికూడంద ప్పే! మొదటిసారి యెను 

వను గట్టుకొన్న వానికంచ వితంతుభ ర్త లోళోపకారియెట్లుః 
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వితంతువును దనకొట కే కట్రిక ననా? లోకమకొటఅకా ఉండ 

లేక యామెయెటు లీతని గట్టికొ నెనో యూతండుండ లేక యా 

మెనటు లే కట్టుకొ నెను. ఇంతేమ్మా త్రమున్నకి జగతునగేమి సంబం 

భమున్న ది* ఉపకారముణో నంతగశంశు 'సేమున్నది% పితంకు 

లేమి? (బ్రహ్మచారు లేమి! సన్యాను లేమి! చ 

'నుల్లని (స్రీ లేమి? యిం దియ నిగ హాము కరగి (బ్రపంచమున స్ప 

యు సోదరభావమునజూచు చు సహంత తమును ముదలంటు 

నశింపంజేసిపరోపకారత_త్త్వీముననే జీవించుచు జేశ బాలిక లనుస్ఫి 

తినినూన్సుట కే పొట్టుపడుదు మహాకముల్నకెన జంక్రక యన్ని 

వోటులం దిరుగు చు చ వేయుచు. జీవనములను 

బరమపవ్నితములుగం చేసికొను వారే యుత్తమో త్తములు, వానే 

జగదుపకారకులు. నా మహాత్ములు, వానేగెరవసీయులు. మన 

దేశమున కిప్పుడు కావలసినది యవాంభాన విసర్ణనసహిత మగ్కు 

కష్టముగాని ద్వితీయగ ర్భాధాన నుఖముకాదు. సోదరులారా! 

గంటకూడం దాంటినది. మిగిలిన యంశములం గూసప్పి మాయి 

సూనుసాఠ మెప్పుడైన ముచ్చటింపనచ్చును. మేము చెవ్పీన యం 

శములు కుచించినను రుచింపకపోయినను మోర దయతో 

నింత సేవు వినినందులకు మోకు ట్ట. యుందుము. ఒక్క 

నిముసము దైవ ప్రార్గన ముని ముగింతును. (గొంతుక సవ, 

రించుకొనును.) 

కాం(లేచి) సోదకులారా! నోదరీముణులా రా!! మోరొక్క_నిముసము, 

నిలువంబడుండు! 

నురట_-_'రాగము- రూపక... తాళ ము, 

స్మరియింపరా ₹___పరమపావనుని a 

భరతమాత వ వరకి se 



1. కలలోననై నను_గల్లలాడుటకు 

తలంవుగల్లక యుండ-_.దయ సేయ వేయని 0స్ప్కు. 

2 నీపద ధ్యానము---నిశ్చిలభ క్తి త్రో 

మాస్ప శేపును జేయ_...నుజపు రానీకని గ 

ప్ర పరుల మయాపదంబావి___పరులసా ఖ్య మెకోరి 

పరుల కై నిరతము-__,బదుకంగనివ్లు ని 1 

& తలంప్రుననీభ _క్రిలా-పలుకునసతో్య్ క్రి 

గలమనరాజును....గాన్రుముదయనని sn 

గీ, ధరణియీతిఖాధలు లేక 4 తీనరుంగాక్ష 

(ప్రజలయన్యోన్య వెరముల్ 4 పాయుంగాక 

కవితగరాజపోషణమున( 4 [గొలుంగాక 

సీతిపాలనమున రాజు 4 నెగడు(గాక. 

(నేపథ్యమున) తథాన్తు.! తథాస్తు ! 

(అందటు నిష్క-/మింతురు:); 

ఇదిచతుర్రాంకముతో సర్వము. 

సంపూర్ణము. 








